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শু. তন 

৫০ 
যৌবন-মধ্যাহ্ু-রবি পশ্চিম গগনে, 
উদ্যম আকাঙক্ষা স্হ গ্ডিয়াছে ঢলি, 

আঅতাত জাবন মরুতাপদগ্ধ মনে, 

আধারি, আশ।র দীপ নিভেছে সকলি । 

তাই এ কম্পিত করে, আকুলিত প্রাণে, 

ভুলিয়ে নিয়েডি দুটি নন্দনের ফুল, 

মিটায়ে চরম সাধ দিবা উপাদানে, 
গড়িতে বালকমঞ্জ অমল অতুল । 

পরম শাদরে আজি সে কুস্থমদাম, 
উত্ুস্গ করিনু মাঁখি ভকতি-চন্দনে । 
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ভূমিক! 

পঞ্চতন্ত্র নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বিষুশন্্া কর্তৃক হিতোপদেশ সঙ্কলিত 
হয়। একদা পাটলিপুত্র নগরের কোন নৃপাত স্বীয় পুভ্রগণের শিক্ষার জন্য বিশেষ 
উদ্বিগ্ন হন। বিষ্ুশর্ম। নামক গ্ডিত গন্পচ্ছলে রাজকুমারদিগকে শিক্ষা-প্রদ/নের 
জন্ত সেই নৃপতির আদেশে হিতোঁপদেশ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক পমত্রলাভ” 
“নুহৃত্তেদ” “বিগ্রহ” এবং “সন্ধি” এই চারি ভাগে বিভক্ত । ইহার অধিকাংশ 
গল্পই পণ্ু-জগতের প্রসঙ্গ লইয়া। একটা বুহৎ কৌটার ভিতর সময়ে সময়ে 
বেরূপ উপয্যু পরি অনেকগুলি কষুদ্রতর কৌটার সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়, এই পুস্তকেও 
কোন দীর্ঘ গল্পের আশ্রয়ে সেইরূপ অনেক ছোট ছোট গল্পের |বকাশ দেঁখিতে 
পাওয়া যায়। সমস্ত গল্পগুলিই নীতিমূলক। এরূপ চিন্তাকর্ষক ও ছিতকর 

শিশুপাঠ জগতের সাহিতো অতি অল্পই আছে । আমোদ প্রমোদের কথার সঙ্গে 
হিতগর্ভ উপদেশরাশি সুকুমার চিন্তে সহজেই মুদ্রিত হইয়! যায়। 

খুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট শসিরবানের আদেশে তদীয় সভার ভিষকশ্রেষ্ঠ 

বুরজুবী কর্তৃক হিতোপদেশ পারম্ত ভাষায় অন্ুবাদিত হয়। ইনি দীর্ঘকাল ভারত- 

বর্ষে বাস করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ সঙ্ঈলন-কার্ষ্যে 

তিনি বুকজ্জভুমেহর নামক পাগতের বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর 

নবম শতাব্দীতে আব্বাসীবংশের কালিফ আবুজাফর মন্সারজু নাকির আদেশে 
তৎকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ইমাম হোসেন আবদাল মোকাকা কর্তৃক ইহা আরবী 

ভাষায় অগ্বাদিত হয় । ৩৮* হিজর! সনে সুলতান মহম্মদ গাজি হিতোপদেশের 
পদ্ান্ুবাদ সন্কলন করেন । করটক এবং দমনক নামক হিতোপদেশ-কথিত ছুইটা 

শৃগালের নামানুসারে আরব্য অন্বাদখানি “কলিলা ও দমনা”.নামে প্রসিদ্ধি লাভ 

করে। তংপরে এই গ্রন্থ হিক্রু, গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। হিক্র 

অন্বাদখানি কাপুয়াবাসী ডান নামক কোন লেখক কর্তৃক খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাববীর 

শেষভাগে সম্কলিত হয়। এই অনুবাদ অবলগ্বনেই হিতোপদেশ যুরোপীয় গ্রধান 

গ্রধান ভাষায় অন্থবাদিত হইয়াছে । ইংলগ্ডে হিতোপদেশের গল্পগুলি "১1175 
9১185” নামে পরিচিত পারন্ক ভাষায় এই গ্রন্থথানির আরও দুইটা অনুবাদ 
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| নী ও তুরস্ক ভাষায় ইহার একখানি মন্রবাদ আছে। হ্ুবিখ্যাত 

পারসীক অলঙ্কারশীস্রবিদ লেখক হুসেন বৈয়াজ কাশিফিরুত হিতোপদেশখানি 

জগছিখ্যাত। ইহা “আনোয়ার স্থহালি নামে পরিচিত। যুরোপে মেপার্স 

ইষ্টয়িক এবং উলষ্টেন “আনোয়ার লুহালির” ষে সংস্করণ প্রকাশ করেন, ভাহা 

প্রাচা পঙ্ডিতগণের নিকট স্থবিদিত। শেষোক্ত সংস্করণখানি সুন্দর ও স্ুচিত্রিত 

অক্ষরে মুদ্রিত। প্রসিগ্চ আবুল ফজল পারন্ত ভাষায় ইহার যে অন্গবাদ প্রণয়ন 

করেন, তাহার ভাষা সরল ও হৃদয়গ্রাহী। এই অনুবাদখানির নাম “ইয়ারি 

দানেশ” বা! জ্ঞামের কষ্টিপারথবর ৷ “ইয়।রি দানেশ” অবলম্বনে উর্দু ও হিন্দী ভাষায় 
ঠিতোপদেশের গল্পগুপি পুনশ্চ অন্ুবাদ্দিত হুইয়'ছে। এযেন তড়াগের সলিল 

মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া আবার বুষ্টিবূপে তড়াগে ফিরিয়া আসিয়াছে। 
আমার শৈশব-বন্ধু অবিনাশচন্ত্র প্রো বসে এই কবিতা-স্তবকের উপহার 

লইয়া বাণীর মন্দিরে উপস্থিত হুইয়াছেন। তিনি শৈশবে একবার উকি ঝুকি 
মারিয়া সেই মন্দিরে প্রবেশ-লাভের চেষ্টা পাইয়'ছিলেন | [কিন্ত যৌবনে জীবন- 
তরণী ভিন্ন জে।তে প্রবাহিত হওয়!য় বহুদিন সেই আরাধন। বিস্বৃত ছিলেন । ভাজ 

যৌবনের উদ্দীপনার অবসানে বুি স্বীয় শিশুগুলির মুখ দেখিয়! বিস্থৃত কাবা- 

কথা৷ মনে পড়িয়াছে। তিনি বিষুণশন্ম। প্রবন্তিত পথে কবিতার যে অর্থা লইয়! 

আসিয়্াছেন, তাহ বাণীপদ-চিহ্নিত হুইয়! তাহাদের তরুণ শিরে আশীর্বাদ বর্ষণ 

করুক। বঙ্গের সমস্ত শিশুমগ্ডলী৷ এই পুপ্তক পাঠ করিয়া আমোদিত ও উপকৃত 
হইবে, তৎসন্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু এই হিতকথ! বিশ্বের সর্বত্র 
শিশুমগুলীর নিকট শত শত বর্ষ আদর পাইয়া আসিয়াছে । ইহা পুরাতন 

হইলেও চির নৃতন, ইহাতে কৌতুক-যমুনার কলহান্তের সঙ্গে নীতি-গঙ্গার 
পবিত্রতা মিশিয়াছে । 

১৯, ফ্কাটাপুকুর লেন, খাগ্বাজায়, কলিক্ান্তা । ] গ্রীদীনেশচন্্র দেন 

৯ই আশ্বিন, ১৩১৮ লাল। 
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সিৎহ-শশক 

ভাঙ্গুরক নামে সিংহ ছিল কোন বনে। 

নিঃসত্ব করিল বন নাশি পশুগণে ॥ 

ছিল যারা অবশিন্ট সদ! তার কাপে । 

নিষ্ঠ,র ছুরস্ত সেই সিংহের প্রতাপে ॥ 
সকলে মিলিয়ে শেষে করিয়া যুকতি । 
উপায় করিল স্থির পাইতে মুকতি ॥ 
ভান্গরক-পাশে গিয়ে যত জীবগণ । 

প্রণাম করিয়ে সবে করে নিবেদন ॥ 

“ভূমি মথ্বল প্রভু এ বনের রাজা । 

তোমার এ রাঁজ্যে মোরা দীনহীন প্রজা ॥ 

তোমার ও দস্ভপাতি করিলে বিকাশ । 

কে আছে এ বনে যার না জনমে ত্রাস 

ইচ্ছা যদি হয় প্রভূ পার করিবারে । 

হার তুচ্ছ মোদের সবারে ॥ 



হিতোপদেশ 

যেরূপে করিছ প্রভু সমূলে বিনাশ। 

রবে ন। একটা প্রাণী পুরিতে ও গ্রাস 
এ রাজ্য হইবে শীঘ্র মহামরুময় | 

তোমার ও ক্ষুনিবৃর্ভি না হবে নিশ্চয় ॥ 
অতএব দয়া করি কর এই বিধি। 

প্রত্যহ একটা প্রাণী বনপ্রতিনিধি ॥ 
মধ্যাহ্ন সময়ে আমি হবে উপনীত । 

ভোজন-মময় তব ন! হবে অতীত ॥” 

বিনয়ে হইয়ে তুষ্ট পশু-সবাকার | 
“তথাস্ত” বলিয়ে সিংহ করিল স্বীকার 

তদবধি ভাস্বরক নিয়ম-অধীন । 

একটী করিয়ে প্রাণা আসি প্রতিদিন ॥ 

মধ্যাহ্ন-ভাস্কর রুদ্রে ভার ক্ষুধার । 

পড়িত করাল গ্রাসে শান্তি করিবার ॥ 

ক্ষুদ্র শশকের পালা আমিল সময়ে। 

উড়িল পরাণ তার মরণের ভয়ে ॥ 

কিরূপে বধিবে মিংহে ভাবি মনে মনে 

সিংহের নিকটে গেল বেলা অবসাঁনে ॥ 

অতীত মময়, আর শশ ক্ষুদ্রকায় । 

দেখি ভাস্রক ক্রুদ্ধ শমনের প্রায় ॥ 
ভীমক্রোধে গরজিয়ে কহিল তাহায় । 

“অরে মুর্খ জীবাধম জান না! আমায় ॥ 

একে তুই ক্ষুদ্র তাতে অবসান বেলা। 
কি হেত করিলি মম আজ্ঞা অবহেলা ॥ 
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হিতোপদেশ 

এখনই বধিয়ে তোরে পশিব কাননে । 

পাঠাব সকলে আজি শমন-সদনে ॥ 

ভয়ে ম্বৃতপ্রায় শশ, না সরে বচন। 

অতি ক্লেশে ধীরে ধীরে করে নিবেদন ॥ 

“আমিতেছিলাম প্রভূ তোমার নিকট। 
পথে বাঁধা দিল এক কেশরী বিকট ॥ 

জিজ্ঞাসিল “কোথা ঘাস্” বলিলাম আমি । 

“ভান্থুর সকাশে যাই--ভাম্বরক স্বামী ॥৮ 

এ বনের মহারাজ আমি নীচাঁশয় | 

বলিল গরজি সিংহ, কৈঃতে পাই ভয়। 
“আমি ভিন্ন অন্য রাজা কে আছে অপর। 

এখনি পাইলে তাঁরে পুরিব উদর ॥ 
থাকে যদি ভাস্তরক নামে কোন প্রাণী । 

আন্ তারে খণ্ড খণ্ড করিব এখনি ॥» 

শুনি শশকের বাণী ভাস্থরক কোপে। 

বায়ুবিতাঁড়িত পত্র সম ঘন কাপে॥ 

কাপায়ে কাননে করি গভীর গর্জন । 
কহিল “দেখিব সেই পাষণ্ড কেমন ॥ 
কে আছে আমায় করে হেন অপমান। 

নখে বিদারিয়া তার নাশিব পরাণ ॥৮ 
বলি ভাস্বরক লম্ফে করিল প্রস্থান । 

শশ দেখাইয়ে পথ হ'ল আগুয়ান ॥ 

কিছু দুরে কূপ এক দেখা”য়ে গভীর । 

শশন কহিল সিংহে “শুন মহাবীর ॥ 



হিতোপদেশ 

এই ছুর্গে বসে সেই কেশরী ভয়াল। 
তব প্রতীক্ষায় আছে পাতি মায়াজাল ॥৮ 
ভাস্বরক কুপনীরে হেরি নিজ ছায়]। 
ভাঁবিল সে সিংহ আছে ভয়ে লুকাইয়] ॥ 
ক্রোধান্ধ ভাম্থুর ছাড়ে ভীষণ গর্জজন। 

কুপমধ্যে প্রতিধ্বনি গরজে ভীষণ ॥ 
ভাস্বরক ভাবি তাহা যুদ্ধের আহ্বান | 

লক্ষ দিয়ে কুপে পড়ি হারাইল প্রাণ ॥ 
বুদ্ধি যার বল তার মূর্ধের কি বল। 
হের মত্ত নিংহে নাশে শশক ভুর্ববল ॥ 



লেনে চাছিয়- ) 

চিত্রগ্ীবোপাখ্যান 

গোদাবরী-তীরে এক শাল্সলীর শাখে। 
নান! দিগ্দেশ হ'তে পাখী লাখে লাখে ॥ 

আসিয়া বাধিত সবে আপন কুলায়। 

নির্ভয়ে স্ুনিদ্রা-স্থখ লভিত নিশায় ॥ 

একদা যাঁমিনী-শেষে অন্ত গেলে শশী। 

লঘুপতনক নামে কাক নীড়ে বসি॥ 

হেরিল আমিছে ব্যাধ হাতে নিয়ে জাল। 

দ্বিতীয় শমন সম দেখিতে ভয়াল ॥ 

ভাবিল দেখিনু প্রাতে একি অলক্ষণ। 

কি জানি অপ্রিয় আজি হয় সংঘটন ॥ 

উপরে অলক্ষ্যে সঙ্গে বায়ম চলিল। 
ব্যাধ এক বক্ষতলে বাগুর। পাতিল ॥ 

ছড়ায়ে তগ্ডুলকণা অতি লাঁবধানে । 
রহিল নিকটে ব্যাধ অতি সংগোপনে ॥ 

“চিত্রগ্রীব” নামে এক কপোত-প্রধান। 

পরিজন সহ স্থখে বিহরে বিমান ॥ 

আমিয়া বসিল সেই পাদপের ডালে । 
তুষার-সম্পাত হেন শৈলমালা ভালে ॥ 

প্রচুর তওুলকণ! বিস্তৃত তলায়। 

নিন্নদেশে চাহি নবে দেখিবারে পায় ॥ 



হিতোপদেশ 

সকলেরি নিদারুণ লোভ উপজিল । 

চিত্রঞ্জীব সঙ্গিগণে কহিতে লাগিল ॥ 

“এই যে তণ্ডুলকণ। দেখিছ নয়নে | 
কেমনে আসিল ইহা এ বিজন বনে॥ 
সন্দেহ হতেছে মনে ভাবি দেখ সবে। 

কাননে তণ্ডুীলকণ! কভু কি সম্ভবে ॥ 

কিন্তু সকলেরই লোভ হয়েছে যেমন । 
ভয় হয় পাছে কিবা হয় সংঘটন ॥ 

পঙ্ষে পড়ি পান্থ যথ। কঙ্কণ আশায় । 

বৃদ্ধ শার্দূলের গ্রাসে জীবন হারায় ॥* 

কপোতেরা জিজ্ঞাসিল “কহ বিবরণ 1৮ 

করিল কপোতরাজ আমূল বর্ণন ॥ 



পান্থ-শার্দ.ল-কথা 

ঞএকদ “দক্ষিণারণ্য” নামে কোন বনে। 

গিয়েছিন্ু আমি একা] ভ্রমণ কারণে ॥ 

দেখিন্ু আদীন এক স্ছবির শার্দলে । 

স্বান করি কুশহন্তে সরোবরকুলে ॥ 

পথের পখিকগণে কহিছে ডাকিয়া । 

“কনক-কন্কণ এই যাও হে লইয়া ॥৮ 

একটী পান্ছের তাহে লোভ উপজিল । 
«“০সীভাগ্য আজিকে মোর” ভাবিতে লাগিল ॥ 

জীবন সংশয় কিন্তু লভিতে এ ধন। 

উচিত না হয় হেথা করিতে যতন ॥ 

প্রিয়লাভ হইলেও অপ্রিয় হইতে । 
পরিণামে শুভফল পারে না জন্মিতে ॥ 
অন্বতেও থাকে যদি গরল মিশ্রণ | 

হয় মে অন্বত গ্রুব মৃত্যুর কারণ ॥ 

কিন্ত কেহ নিঃসন্দেহে পারে না কখন। 

ইষ্টলাভ করিবারে করিতে মনন ॥ 
সন্দিপ্ধ-হৃদয়ে লোক করয়ে কামন। | 

পরাণে বাঁচিলে হয় স্কুল ভাবনা ॥ ২, 

শার্দদ্লে বলিল পাস্থ “কোথা তব বালা %” 

হাত বাড়াইয়! ব্যাত্ব বালা দেখাইলা ॥ 



হিতোপদেশ 

পথিক বলিল তুমি হিংসাপরায়ণ। 

কিরূপে তোমায় করি বিশ্বাস স্থাপন ॥ 

শার্দল কহিল শুন পথিক ম্জন। 

বহু দুক্ষম্মেতে পুর্বেবে কেটেছে যৌবন ॥ 
গোব্রাঙ্গণনরহত্যা করেছি বিস্তর ৷ 

হারায়েছি পত্বীপুত্র প্রাণের দোসর ॥ 

হইয়াছি বংশহীন দুরাচার-ফলে। 
লইয়াছি উপদেশ সাধু-পদতলে ॥ 
করিবারে দান ধন্ম ব্রত অনুষ্ঠান | 

করিতেছি তদবধি তিন সন্ধ্যা স্নান ॥ 

দান নিত্য করিতেছি সাধ্য অনুমারে। 

নখ দন্তহীন এবে জীর্ণ জরাভারে ॥ 
তবে কেন না হইব বিশ্বাস-ভাজন । 

কেন ছে মন্দেহ পাস্থ কর অকারণ ? 

শাস্ত্রে বলে বেদপাঠ যজ্ঞ তপোদান। 
সম্ভোষ নিললোভ ক্ষমা যখার্থ কখন ॥ 
পুণ্যলাভ হেতু অ্ট এই সে উপায়। 
শেষের চারিটী মাত্র শোভে মহাত্বায় ॥ 
আমিও লোভেরে এত করিয়াছি জয়। 

চাহিতেছি দিতে লোকে করস্থ বলয় ॥ 
তথাপি শার্দংলজাতি নরহত্যাকারী । 

এ কলঙ্ক কোনরূপে বিদুরিতে নারি ॥ 
শোন পাস্থ করিয়াছি শাস্ত্রে অধ্যয়ন। 

'মরুভূমে যথা বারি সার্থক বর্ষণ ॥ 
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1 লনুএা হা ৪ 

“আমিও তলোভেরে এত করিয়াছি জয় । 

তছি দিতে লোকে করস্থ বলয় ৯, 
চর সস 

চাহি 





হিতোপদেশ ৯ 

দীনজনে দাঁন আর ক্ষুধার্তে ভোজন । 
তেমতি প্রসবে পুণ্য, পাণুর নন্দন ॥” 
আপনার প্রাণ যথা বাঞ্চনীয় হয় । -শনাঙ (৬- 

মেইরূপ পর প্রাণ জানিও নিশ্চয় ॥ 
আপনার মত ভাবি স্থধী যেই জনা। 

জীবগণ প্রতি সদা করেন করুণা ॥ 

তুমি পাশ্থু দীনহীন জানিয়া৷ এখন । 

করিতেছি এত যত্ব দিতে এ কন্কণ॥ 

কুন্তিপুত্রে ভগবান্ দিয়েছিলা বিধি । 

দরিদ্র পালন কর বিতরিয়ে নিধি ॥ 

দিওনা! ধনীরে ধন কৌন্তেয় কখন । 
লীড়িতে ওষধ, স্থন্থে__কিব! প্রয়োজন ॥ 

যে কভু করেনি কারও উপকার তায়। 
পুণ্যক্ষণে দেশে দান যোগ্য জনায় ॥ 

শ্রেষ্ঠ দান বলি খ্যাত, সংসার-ভিতরে | 
তাই বলি করি শ্রান এই সরোনীরে ॥ 

স্ববর্ণ-বলয় এই করহু গ্রহণ 1৮ 

বিশ্বান করিয়ে পাস শারদ ল-বচন ॥ 

যেই সরোবরনীরে প্রবেশ করিল । 
অমনি গভীর পক্ষে নিমগ্ন হইল ॥ 

শার্দূল কহিল, “অহে৷ পড়িয়াছ পাকে । 

এখনি উদ্ধার আমি করিব তোমাকে ॥, 

এত বলি ধীরে ধীরে নিকটেতে গিয়ে। 

পথিকে ধরিল ব্যাস্ত বাহু প্রসারিয়ে ॥ 
২ 



৩ হিতোপদেশ 

ভাঁবিল পথিক পড়ি শার্দ'ল-কবলে । 

করেছি কুকন্ম আমি বিশ্বাসিয়। খলে ॥ 

ধর্মশান্ত্র বেদপাঠ কভু ছুর্জনের | 

করে না শোধন ভুক্ট প্রবৃত্তি মনের ॥ 
্বভাবই প্রবল ইথে বুঝেছি নিশ্চয় । 
স্বভাব-মধুর যথা গাভী-হুপ্ধ হয় ॥ ৮:১1 

পরীক্ষা! করিবে সদ! স্বভাব সবার। 

নাহি প্রয়োজন অন্য গুণ দেখিবার ॥ 

স্বভাব সকল গুণ অতিক্রম করি। 

স্থাপিত মানবদেহে মস্তক উপরি ॥ 
আছিল করিতে পান্থ এ হেন চিন্তন। 

শার্দূল বধিয়ে তারে করিল ভক্ষণ ॥ 

তাঁই বলি, লোভে পড়ি পাসন্থের মতন। 
নহে অসম্ভব মৃত্যু, স্বারি পতন ॥ 

ভাল করি না করিয়ে অগ্রে বিবেচনা । 

কোন কাজে হস্তক্ষেপ কখন কর না॥ 

সগর্ধে কপোত এক শুনি এ বচন। 

বলিল “কপোতরাজ কহিছে কেমন ॥ 
বৃদ্ধের বচন গ্রানা বিপদ্-মময় । 

মানিলে সর্বদা! তাহ! আহার না হয় ॥ 

য। কিছু পানীয় খাদ্য আছে এ ধরায় । 

দকলি খুঁজিতে গেলে পূর্ণ আশঙ্কায় ॥ 

তবে বল কি তাহার লইতে চাহিবে। 
কেমনে বা বল তার বাছনি করিবে ॥ 



হিতোপদেশ ১১ 

পরশ্রীকাঁতর যেই সম্তোষ-বিহীন । 
ক্রোধন স্বণিত যেই সদা ভয়াীন ॥ প্র 
পরান্নে পালিত যেই ঈর্ধাপরায়ণ। 

অতি ছুঃখভাগী ভবে এই ছয় জন॥” 
পরে কপোতের! সবে নামিল ভূতলে। 

হইল কপোতিরাঁজ নিবদ্ধ সদলে ॥ 
বহুশাস্ত্রে হুপগ্ডিত মহাবুদ্ধিমান্ ৷ 

বহু ক্লেশ পায় লোভে হারাইয়! জ্ঞান ॥ 

লোভেতে জনমে ক্রোধ পাপের কান্না । 

বুদ্ধিনাশ ঘটে, ভোগে ম্বৃত্যুর যাতনা ॥ 

অসম্ভব হইলেও ম্বগ হেমময়। 
শ্রীরামচন্দ্রের হ'ল বুদ্ধির বিলয় ॥ 

বিপদ আগতপ্রায় হইলে নিশ্চিত। 
মহাঁপুরুষেরও বুদ্ধি হয় মন্দীডৃত ॥ 
পাশবদ্ধ কপোতের। নিন্দিতে লাগিল । 

যাহার কথায় হেন. বিপদ ঘটিল ॥ 
শাস্ত্রে বলে যাইবে না সঙ্গিগণ আগে। 

কার্য্যসিদ্ধি হলে যশ পাবে সমভাগে ॥ 

বিপত্তি ঘটিলে কাজে জানিও নিশ্চিত । 
আগে ধু যাইবে দেই হইবে নিন্দিত ॥ 
শুনিয়ে তাঁদের বাণী চিন্রগ্রীব কহে। 

এ বিপদ্ বন্ধগণ এর দোষে নহে ॥ 

বিপদ ঘটিলে পরে করে যেই হিত। 
সেজনও কারণরূপে হয় বিবেচিত ॥ 



১৯, হিতোপদেশ 

গোপহস্তে যথা ধেন্ু দোহন-সময় | 

বসের বন্ধনস্তম্ত মাতৃজঙ্ঘ। হয় ॥ 

প্রবোধি সকলে রাজ) কহিল তখন। 

“বিপদে হারান জ্ঞান অধম-লক্ষণ ॥ 

এ সময়ে ধেধ্য ধরি ভাবি দেখ সবে। 
কেমনে বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পাবে ॥ 

বিপদে ধৈরব আর সম্পদেতে শম। 

সভায় বাগ্িতা আর সমরে নিক্রম ॥ 

শাস্ত্রে অনুরাগ আর যশ আকিঞ্চন। 

স্বভাবজ গুণ তার মহাত্মা যে জন॥ 

সম্পদে আনন্দ নাই, বিপদে বিষাদ । 

মহা! ঘোর রণে যার নাহি অবসাদ ॥ 

বিশ্বপুজনীয় হেন তনয়রতন। 

কয়টী জননী-ভাগ্যে হয় সংঘটন ॥ 

সারে হইতে বড় কামন। যাহার । 

অনুগসাহ নিদ্রো ভয় অলসতা আর ॥ 

দীর্ঘসুত্রিতার সনে ছাড়িবে সে রোষ। 
ভীষণ তাহার পক্ষে এই ছয় দোষ ॥ 
মকলে মিলিয়ে চল লইয়ে এ পাশ । 
উড়িব আকাশপথে না হয়ে নিরাশ ॥ 

ক্ষুদ্র হইলেও বনু মিলে করে কাজ। 

তৃণের সমষ্টি রঙ্জু বান্ধে দন্তিরাজ ॥ 
উড়িল কপোতশ্রেণী জাল নিয়ে যায়। 
হেরিয়ে নিষাদ তার পিছু পিছু ধায় ॥ 



শি 

৯ সহ. 

কণপোতি ও বঢাধ 

ল কপোভজ্জেণী জাল নিয়া বায় । 

€হরিয়ে নিষাদ তার পিছু পিছু ধাজ ॥৮, 
টিপু 





হিতোপদেশ ১৩ 

কিছুদূর যেয়ে যবে দেখিতে না পেল। 
বিষাদে নিষাঁদ ধীরে গৃহে ফিরে গেল ॥ 

চিত্রগ্রীব বন্ধু এক বসে চিত্রবনে । 
মুধিকের রাজ! সেই গণগুকী-পুলিনে ॥ 

হিরণ্যক নাম তাঁর সদ সাবধান । 

শতেক দুয়ারযুক্ত তাঁর বাসস্থান ॥ 

হিরণ্যক জাল কাটি বাঁচাবে সকলে । 
ভাবি চিত্রগ্রীব তথ! আসিল সদলে ॥ 

চিত্রপ্রীব উচ্চকণ্টে ডাকিল বন্ধুরে । 
স্বর শুনি হিরণক আদিল বাহিরে ॥ 

কহিল আনন্দ আজি বর্ণনা অতীত । 

সখা চিত্রগ্রীব মম গৃহে উপনীত ॥ 
বন্ধুনহ সদা বাম করে আলাপন । 

ংসারে স্থভগ আর কে আছে এমন ॥ 

পাঁশবদ্ধ দেখি খেদে জিজ্ঞ!সা করিল । 
“এ হেন ছুর্দশ! নখে কিরূপে হইল ॥৮ 
চিত্রগ্রীব বলে “বন্ধু ছুরদৃষ্ট-ফলে । 
বদ্ধ হইয়াছি মোর! নিষাদের জালে ॥ 
রোগ শোক ছুঃখ আর বিপদৃ-বন্ধন । 

আপন ছুক্ন্ম-ফলে ভোগে প্রাণিগণ ॥৮ 

শুনি হিরণ্যক পাঁশ কাটিবার তরে। 
চিত্রগ্রীব নিকটেতে চলিল সত্বরে ॥ 

চিত্রগ্রীব কহে তায় করি নিবারণ। 

“আমারে ত্যজিয়ে মুক্ত কর সঙ্গিগণ ॥ 



১৪ হিতোপদেশ 
সকলের শেষে পাশ আমার কাটিবে |” 

হিরণ্যক কহে “মোর অতি ক্রেশ হবে ॥ 

আমার এ দন্তপ্পাতি নিতান্ত ছুর্ববল। 
সমর্থ না হব পাশ কাঁটিতে সকল | 
তবে দন্ত ভগ্ন নাহি হয় যতক্ষণ। 

ততক্ষণ লব কাটি তোমার বন্ধন ॥ 

পশ্চাতে অন্তের পাঁশ শক্তি অনুসারে । 

কাঁটিতে করিব চেষ্টা মুক্তি করিবারে ॥ 

আপনায় ত্যজি করা আশ্রিত-রক্ষণ । 

নীতিশাস্ত্র বিধি নাছি দেয় কদাচন ॥”৮ 

চিত্রগ্রীব কহে “জানি শাস্্র-উপদেশ। 
সহিতে অক্ষম কিন্তু আশ্রিতের ক্রেশ ॥ 

পরহিতে বিজ্ঞ যেই দিবে প্রাণধন ! 
সণ্কন্মে ত্যজিবে যবে নিয়ত নিধন ॥ 

জাতিধম্মবলে এরা আমারি মতন। 

তবে আধিপত্যে ফল কি হবে কখন ॥ 

এ সবায় কভু আমি আহার না দেই। 

মম পাশে তবু এরা বিচরে সদাই ॥ 
অতএব বন্ধু মম প্রাণ-বিনিময়ে | 

বাঁচাও বন্ধন কাটি কপোত-নিচয়ে । 
বু লাভ, দিয়ে দেহ নশ্বর সমল | 

পাইলে অমূল্য যশ নিত্য নিরমল ॥ 

গুণ আর শরীরেতে বহু ব্যবধান । 

শরীর নশ্বর গুণ অক্ষয় অক্লান ॥৮ 



হিতোপদেশ ১৫ 

“অনুগত স্সেহে তব” কহে হিরণ্যক। 

“উপযুক্ত রাজা তুমি শামিতে ভ্রিলোক ॥% 

আনন্দে মুষিকরাজ পুলকিত কায়। 

দন্তে কাটি পাশ মুক্ত করিল সবায় ॥ 
কহিল দাদরে পুজি কপোত সকলে । 
“ক'র না অবজ্ঞা নিজে বদ্ধ ছিলে বলে ॥ 

শতেক যোজন দুরে থাকিয়ে যে পাখী। 
আপন শিকার ধরে সহজে নিরখি ॥ 

সে পাখী আবার হের, দেখিতে না৷ পায়। 

মরণ আসন্ন হলে ব্যাধ-বাগুরায় ॥ 

শশি-দিবাকর-র্লেশ হেরি রাহ্গ্রাসে । 

গজ ভুজঙ্গেও হেরি সদা বদ্ধ পাশে ॥ 

পগ্ডিতেরও দরিদ্রেতো করি বিলোকন । 

মনে হয় এ সংসারে দৈবই প্রবণ ॥৮ 
এরূপে সান্ত্বনা, দিয়ে করি, আলিঙ্গন | 

বিদায় করিল মিত্রে সহ পরিজন ॥ 
সদলে কপোতরাজ ফিরিল। আবাসে। 

মুকুতার হার যেন শোভিল আকাশে ॥ 
হিরণ্যক প্রবেশিল বিবর-ভিতরে ৷ 

লঘ্ুপতনক কাক বিস্ময়ে নেহারে ॥। 

বিবর দুয়ারে নামি কহে হিরণ্যকে । 

“বন্ধৃতা৷ করিয়ে প্রীত করহ আমাকে ॥ 

“কে তুমি” বিবরে থাকি বলে হিরণ্যক। 

উত্তরিল “আমি কাক লঘুপতনক 11৮ 



১৬ হিতোপদেশ 

হিরণ্যক হাসি কহে “কিরূপ প্রণয় । 

খাগ্ধ খাদকেতে কভু বন্ধৃতা কি হয়? 

খাদ্য খাদকেতে প্রেম বিপদ ঘটায়। 

শৃগাল প্রণয়ে ম্বগ জাল পরে পায় ॥ 

ভাগ্যে তার কাক এক প্রিয় বন্ধু ছিল। 

তাই নিজ বুদ্ধি বলে তারে বাঁচাইল 11” 
লঘুপতনক বলে “বল সে কেমন।” 

হিরণ্যক বলে “তবে করহু শ্রবণ ॥% 



শিবা, স্বগ ও কাক 

মগধে আছিল বন নামে চম্পাবতী। 

স্বগ কাক প্রণয়েতে করিত বমতি ॥ 

মনের আনন্দে ম্বগ করে বিচরণ । 

প্রীতিফুল্প স্থুলকায় মধুর-দর্শন ॥ 
ধূর্ত শিবা এক তায় দেখিতে পাইল ॥ 
অমনি €স মাংসলোভে জ্ঞান হারাইল ॥| 
সহ্গকোমিল ম্বগমাংস কেমনে পাইবে । 

ভাবিতে লাগিল তাহা কিরূপে খাইবে ॥ 
অবশেষে করিলেক শ্থির মনে মনে । 

বিশ্বাস জন্মাতে তায় মধুর বচনে | বু 
নিকটে যাইয়া তবে কহিল তাহায় | 
“ভাল ত শরীর তব, চেন কি আমায় %” 
স্বগ বলে “তে বা তুমি, চিনিব কেমনে % 

পল্ষুদ্রেবুদ্ধি শিবা আমি, থাকি এই বনে ।” 

শিব কহে “নাহি কেহ বলিতে আমার । 

স্কবৃতপ্রায় বহিতেছি এক। ছুখ-ভার ॥। 

আজি মহাপুণ্যকলে তোমা সনে দেখা? 
পাইলাম বন্ধু যেই ভাগ্যে ছিল লেখা ॥। 

নূতন জীবন নিয়ে প্রবেশি সংসার । 
মহানন্দে বন্ধু সনে করিব বিহার 11৮ 

খু 



১৬৮ হিতোপদে; 
০০০ 

সগ কহিলেক “ভাল হইবে তাহাই । 
চল এবে মনোন্থখে কাননে বেড়াই ॥» 
অন্ত গেলে দিনমণি পশ্চিম আকাশে । 

ফিরিল শৃগাল ম্বগ ম্বগের আবাসে ॥ 

মগের শৈশব বন্ধু স্ববুদ্ধি নামেতে । 

বায়ন, করিত বাস চম্পক-ডালেতে | 

স্বগের সহিত শিব! দেখিয়া অপর । 

জিজ্ঞাসে বায়স মবগে “কে এ ম্বগবর ?” 

স্বগ বলে “শিবা এই করিছে কামনা । 

বাধিতে বন্ধৃতা-পাশে মোদের ছুজন]111% 

বায়দ বলিল “বন্ধু না হয় উচিত। 

সহসা বন্ধুতা করা অজ্ঞাতি সহিত || 

জান ন।' যাহার বংশ চরিত্র কেমন। 

দিও ন। তাহাকে সখে আশ্রয় কখন ॥ 

গৃধ জরদ্গব দিয়ে মার্জারকে স্থান । 
মার্জারের দোষে শেসে হারাইল প্রাণ ॥» 
বায়সের বাক্যে ছুই বন্ধু জিজ্ঞাসিল। 

“বিবরিয়ে বল বন্ধু কেমনে ঘটিল ॥৮ 



গৃপ্রমাজ্জীর-কথ। 

বায়স কহিল *শুন, জাহ্বীর তীরে। 

গুপ্রকুট নামে এক উচ্চ গিরি-শিরে | 
আছিল মহান এক পাদপ পাকুড়। 

তাহার বিশাল শাখে হতে বহদুর ॥ 
বহু বিহঙ্গম আমি নিরমিত নীড় । 

মধুর বিহগ-গীতি বহিত সমীর ॥ 
বসিভ অদৃষ্টদোষে তাহাঁর কোটরে । 
জরদগব নামে খত জীর্ণ জরাভারে || 
নখনেত্রহীন তার না ছিল উপায়। 

আপন উদর হেতু আহার যোগায় ॥। 

দয়া করি বিহগের। যাহ কিছু দিত। 

তাতেই শকুনি নিজ জীবন ধরিত ॥৷ 
সময়ে মার্জার এক দীর্ঘকণ নামে । 

আসিল শাবকলোভে সে বিহগধামে ॥। 

হেরিয়ে মার্জারে যত শাবকনিচয় । 

কোলাহল করি উঠে পেয়ে মহাভয় ॥ 

জরদগব বলে “কেও আমিতেছ হেখা £» 

মার্জার প্রমাদগণে হেরি খুধ্র দেখা ॥। 
ভাবিল, যেহেতু আর নারিব পালাতে 

সাধিব এখন জন্মে বিশ্বাস যাহাতে ॥ 



ভয় যতক্ষণ দূর শঙ্কিত হইবে | 
আমিলে নিকটে প্রতিবিধান করিবে ॥ 
এত ভাবি শকুনিরে মার্জার কহিল । 
“আশীষ মার্জার তোম! প্রণাম করিল ॥” 
“দুর হও প্রাণলয়ে” বলিল শকুনি। 
“নিকটে আমিলে তোমা বধিব এখনি ॥» 
দীর্ঘকর্ণ কহে “আমি থাকি গঙ্গাতীরে। 
ভ্রিসন্ধ্যা করিয়া! স্নান জাহ্বীর নীরে ॥ 
নিরামিষভোজী হয়ে ব্রহ্মচর্জ্য ধরি। 
পুণ্য চান্দ্ায়ণ নিত্য অনুষ্ঠান করি ॥ 
বিহগেরা সদ! আমি সম্মুখে আমার । 
পরম ধার্রিক বলি বাখানে তোসার ॥ 

বি্ভাবয়োরৃদ্ধ তুমি তব পাদদেশে । 

শুনিব ধর্মের কথা এসেছি মানসে | 

কিন্ত হায় একি দেখি ধাম্মিকের রীতি । 
অতিথি বধিতে চাঁও এবা কোঁন নীতি ? 
শক্রুও আসিলে গৃহে গুহী সমুদয় । 
যখাবিধি সেবা তার করিবে নিশ্চয় || 
কাটিতে তরুর কাছে যে করে গমন। 
তাহাকেও তরু করে ছায় বিতরণ ॥ 
তণ জল ভূমি সত্য মধুর বচন। 
সজ্জনের গৃহে নাহি হয় অঘটন ॥ 
অতিথি পুজিতে যদি নাহি থাকে ধন। 
আছেত অ্চন।. হেতু বিনয় বচন. . 



হিতোপদেশ ২৯ 

বাল বৃদ্ধ যুবা যেই আলয়ে আসিবে । 
অতিথি জগদ্গরু পুজা তারে দিবে ॥ 
হীনেও সাধুরা সদা! করেন করুণ। | 
চগ্ডালগৃহেও শশী ঢালেন জোঁছন। ॥ 

হতাশে অতিথি যাঁর যায় গৃহ ছাড়ি। 
নিয়ে তার পুণ্য, দেয় পাপ আপনারি ॥ 
অতিথি হলেও নীচ স্থপাত্র পুজার | 
অতিথি গৃহস্থ-গৃহে দেব-অবতার ॥ 
গৃত্ধথ কহে “মার্জারের৷ মাঁংসলোভী জানি । 
বন্ছু শাঁবকের স্থান এই তরুখানি ॥ 
মে হেতু আমিতে তোমা করিছি বারণ ।% 
মার্জার পরশি ভূমি ছুইল শ্রবণ ॥ 
কহিল শুনিয়ে শাস্ত্র হয়েছি বিরাগী ৷ 
হইয়াছি চান্দ্রায়ণ-ব্রত-কষ্ট-ভাগী ॥ 
জীবহত্য। মহাপাপ সর্বব শাস্ত্রে বলে। 
ছাড়িয়াছি হিংসাবৃতি বনু পুণ্য-ফলে ॥ 
সহিষ্ণজ আশ্রয়দাতা বিরত হিংসায়। 
অক্ষয় স্বরগে নর জীবনান্তে যায় ॥ 
ধর্মই বান্ধব শুধু সাথী অন্তিমের | 
আর সব পায় নাশ বিনাশে দেহের ॥ 
প্রভেদ কেমন দেখ, খাদ্য-খাদকের | 
একের নিধন, ক্ষণ তৃপ্তি অপরের ॥: 
মরিতে হইবে মনে করিলে ভাবনা । 
নিপীড়িত করে মন যে ভীম যাতন! ॥ 



সে ভীম যাতন! মনে করিয়ে চিন্তন। 

পারে করিবারে লোক অপরে রক্ষণ ॥ 

স্বচ্ছন্দ কানন-জাঁত শাকে পুর্ণ হয়। 
এ পোড়া উদর হেতু পাঁপযুক্ত নয় ॥৮ 
এইরূপে জন্মাইয়! বিশ্বাস মার্জার। 
করিতে লাগিল বাস কোটর-মাঝার ॥ 

শীবক সকলে বধি কিছু দিন পরে। 

খাইতে লাগিল আনি কোটর ভিতরে ॥ 
হারায়ে শাবকণশোঁকে বিহঙ্গম-কুল। 

ধু'জিতে লাগিল সবে হুইয়ে আকুল ॥ 
মার্জীর বিপদ জানি দুরে পলাইল। 
পাখীরা কোটরে আমি অস্থি নিরখিল ॥ 

ভাঁবিল এ জরদগব ছুষ্ট নীচাশয়। 
আমাদের ছানাগুলি করিয়াছে ক্ষয় ॥ 

এরূপ সিদ্ধান্ত করি যত পাখীগণ । 

নির্দোষ সে জরদগবে করিল নিধন ॥ 

তাই বলি বংশ আর অজ্ঞাত চরিত। 

কাহাকে আশ্রয় দেওয়। ন। হয় উচিত ॥ 
বায়সের বাক্যে শিবা কুপিয়। কহিলা। 

প্রথম সাক্ষাতে ম্বগে কিরপে চিনিল। ॥ 

পণ্ডিতবিহীন দেশ পূর্ণ মুর্খখশে | ঘ 
এরগু প্রকাণ্ড তরু তরুহীন' দেশে ॥ 

আত্মপর বিবেচনা লঘু চিত্ত যার। 

উদ্দার যে জম বিশ্ববান্ধব তাহার ॥ 







'ছিতোপ্রদেশ শি ০০০০ 

কেহ কারও শক্র নহে, মিত্র কেহ নয়। 

ব্যবহারে শক্রমিত্র দেয় পরিচয় ॥৮ 

হরিণ কহিল “বন্ধু কি কাজ বিবাদে। 

বিশ্বাসি সকলে এম থাকি নিরাপদে ॥” 
একদ!। হরিণে শিবা! কহিল গোপনে । 
“শন্তাপূর্ণ ক্ষেত্র এক দেখেছি নয়নে ॥ 

জি আমি যাব তোমা দেখানে লইয়া । 
আনন্দে খাইবে শস্য উদর পুরিয়! ॥ 
হরিণ প্রত্যহ প্রাতে যাইত সেথায় । 

আনন্দে উদর পুরি ফিরিত সন্ধ্যায় ॥ 

ক্ষেত্রস্বামী কতদিনে পাইয়ে সন্ধান । 

পাতিলেক জাল ম্বগে করিতে বন্ধন । 

ন। জানি হরিণ আমি বদ্ধ হল পাশে 

বাঞ্চ। পুর্ণ হেরি শিবা উৎফুল্ল উল্লামে ॥ 
ভাবিল সে মনে যবে ইহাকে লইয়া | 
ক্ষেত্রপতি খণ্ড খণ্ড করিবে কাটিয়া ॥ 
পরিত্যক্ত হাড়মাংস পাইব বিস্তর ৷ 

এতদিনে আশাপুণণ প্রফুল অন্তর ॥ 
শুগালে নিকটে হেরি ম্থগ কহে তায়। 
“্দন্তে কাটি পাশ বন্ধু বাঁচাও আমায় ॥ 
বিপদ সময়ে বন্ধু মরে সাহুসী। 

খণ শোধে কে স্থুজন দারিছ্রে প্রেয়সী॥ 

সময় হইলে মন্দ আত্মীয় স্থগণ। 
সহজে চিনিবে এই শাস্ত্রের লিখন ॥ 



হিতোপদেশ 
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সম্পদে বিপদে আর ছুভিক্ষ সময়ে । 
রাজ্যনাশে শ্াশানে ও বিচাঁর-আলয়ে । 

যে থাকে সঙ্গের সঙ্গী সম ছুঃখভাগী ॥ 

সেই মে প্রকৃত বন্ধু সত্য অনুরাগী ॥৮ 
গনিয়ে ম্বগের কথা শৃগাল কহিল । 
« তীত দিয়ে শক্ত এই জাল বানাইল ॥ 
রবিবারে দন্তে তাঁত কিরূপে ছুঁইব। 
কিছু না ভাবিও মনে প্রত্যুষে কাটিব ॥” 
নিশাগমে মৃগ নাহি ফিরিল আবাসে। 

বায়স খুঁজিয়ে মৃগে হেরে বদ্ধপাঁশে ॥ 

জিজ্ঞামিল “একি মখে” হরিণ কহিল । 

“মিত্রবাক্য অবহেলা-ফল এ ফলিল ॥ 

হিতৈষীর কথা যেই না তোলে করণে। 
বিপদ নিকটে তাঁর হাসে বৈরিজনে ॥ 
'কাক কহে প্ধুর্ত সেই গিয়াছে কোথায় 1” 
মগ বলে “আছে হেথা মাংসের আশায় ॥ 

“পুর্ব্বেই” কহিল কাক “বলেছি তোমায় । 

গুণীও নিষ্ঠ'র হলে লোকে ভয় পায় ॥ 

সাক্ষাতে মধুরভামী কিন্তু অন্তরালে । 

যে করে কাধ্যের হানি ত্যজিবে সে খলে॥ 
বিষমুখে ছুপ্ধপুর্ণ কললী যেমন। 

মুখে মধু মনে বিষ মিত্র সে তেমন।॥” 

বিষাদে সুদীর্ঘ শ্বীন ফেলি কাকরাজ। 

কহিল... “পাপিষ্ঠ, কিনা করেছিস্ কাজ ॥ 





স্বামী ত্যজে যি স্বগের পশ্চাতে । 

দারুণ আবাতভে 1৮ 

বল ত 

শুগাল 
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হিতৈষী বিশ্বস্ত আর নরল উদার। 
যে খল এমন জনে করে অপকার ॥ 

বল মা! মাধবী দেবী কেমনে তাহার । 

বহিবে হৃদয়ে তব ছুর্ববিসহ ভার ॥ 

ভুর্জনের প্রিয় বাক্যে করে ন! প্রত্যয় ! 

লিহ্বার্তে অমিয়পুর্ণ গরল হৃদয় ॥৮ ৮: 
প্রভাতে লইয়ে যষ্টি ক্ষেত্রপতি আসে। 
হেরিয়ে বাঁয়ন কহে হরিণ সকাশে। 
“উদর করিয়ে স্ফীত মৃতবৎ শুয়ে। 

থাক তুমি, আমি তব উপরে বসিয়ে ॥ 

আঁঘাতিব আখি তব মম চঞ্চু দিয়!। 

ধ্বনি শুনা মাত্র উঠি যাবে পলাইয়! ॥» 
ক্ষেত্রস্বামী আদি তথ। দেখিয়ে হরিণে। 

ভাঁবিল গিয়াছে ম্বগ শমন-সদনে ॥ 

আনন্দে খুলিয়ে যেই জাল গুটাইল। 
বায়দন করিল রব মগ পলাইল ॥ 
ক্ষেত্রস্বামী ত্যজে যষ্ডি স্বগের পশ্চাতে । 
শৃগাল মরিল তার দারুণ আঘাতে ॥। 
অতি পাপ পুণ্যে জীব পুথি ী ভিতরে ! 
ত্রিবর্ধ ত্রিমাস কিম্বা তিন পক্ষান্তরে ॥ 

ফলভোগ করে ইহ! জানিও নিশ্চয় । 

বলিতেছি তোমা যাহা ধর্মশান্ত্রে কয় ॥ 
হিরণ্যক বলে তবে “হুইল প্রত্যয়। 

খাদ্য খাঁদকেতে নহে সঙ্গত প্রণয় ॥% 

রি 



৬ হিতোপদেশ 

লঘুপতনক কহে “তুমি ক্ষুদ্র প্রাণী। 

তোমায় বধিলে ক্ষুধা মিটিবে না জানি। 

বরং রাখিলে তোমা তুমি সদাশয় । 

কালেতে হইতে পাঁর পরম সহায় ॥ 

কোপেতে বিকৃতি নাই সঙ্জনের মনে। 
জলধি হয় না তগণ্ত তৃণের আগুণে ॥৮ 

হিরণ্যক বলে “তুমি স্বভাব-চঞ্চল | 

চঞ্চলের সহ সৌখ্যে না হয় মঙ্গল ॥ 
ইহ! ছাড়! বৈরি তুমি মুষিক জাতির | 
এস্থলে প্রণয় কভু করেনা সুধীর ॥ 

অন্যায় বৈরির প্রেম হলেও অটল । 
সলিল হলেও উঞ্ণ নিভাঁয় অনল ॥ 
ত্যজিবে নিয়ত খলে হলেও পণ্ডিত। 

ভীষণ হ'লেও সর্প মণিবিভূষিত ॥৮ 
লঘুপতনক কহে “শুনি সকল। 

তবু এ আকাঞ্ষা মোর হয়েছে প্রবল ॥ 
লভিতে তোমার প্রেম করিতে মিলন । 

নতুবা উপোসে ত্যাগ করিব জীবন ॥ 
মাটার কলমীমত সহজে দুর্জন | 
ভাঙ্গিয়ে আবার করা যায় যে যোজন ॥ 

স্বর্ণভাণ্ড হেন অতি কঠিন স্থজন। 

সহসাই ভাঙ্গা গড়া না! যায় কখন ॥ 
হলেও প্রণয়ভঙ্গ স্থজনের গুণ । 
পায়না সংসার কু বিকার বিগুণ ॥ 



হিতোপদেশ ২৭ 

স্বণাল হলেও ভঙ্গ সুন্ষনসুত্র তার। 

ছিন্ন অংশ যোজি দেয় সৌন্দর্য মালার ॥ 
শুচিত্ব সাহস ত্যাগ সহ অনুভূতি । 

সাঁরল্য প্রণয় এই বান্ধব প্রকৃতি | 

মনে মুখে কার্যে মিল নাই ছুরাত্মার। 
কাধ্য বাক্য মন এক মহাত্।! জনার ॥৮ 

এত শুনি হিরণ্যক আসিয়ে বাহিরে । 

কহিল! করেছ বাক্য তুষ্ট স্থুধাধারে ॥ 
মন্ত্রণাপ্রকাশ ভিক্ষা নির্দিয়তা রোঁষ। 
চাঞ্চল্য অসত্যবাদ দু্যুত বন্ধুদোষ ॥ 

ইহার একটি দোষ না দেখি তোমায়। 
অতএব হক দিদ্ধ তব অভিপ্রায় ॥৮ 

উত্তম আহাধ্যে পরে তৃষিয়ে বাঁয়সে । 

মুষিক আপন গর্তে হরিষে প্রবেশে ॥ 
আনন্দে বায়ম ফিরি গেল নিজালয়। 

করিত এরূপে দোছে খাদ্য বিনিময় ॥ 
উভয়ে আনন্দে সদা বমিয়ে বিজনে। 

সরল প্রাণের কথ। কছিত ছুজনে ॥ 

বায়স মুষিকে ডাকি কহে একদিন। 
“এখানে আহার মিলা হয়েছে কঠিন ॥ 

অতএব মখে আমি ত্যজিব এ বন।” 

হিরণ্যক কহে, “কোথ। করিবে গমন ॥* 
“দগুকারণ্যক নামে বনের ভিতর। 

কপূর গৌরক নামে আছে সরোবর ॥৮ 



৮ হিতোপদেশ 

লঘুপতনক কহে “নেখানে নিবসে । 
মন্থর নামেতে সখ! মনের হরষে ॥ 

কৃর্মবংশে জন্ম তার ধাম্মিক স্থজন। 
স্ভোজনে নিত্য মোরে করিবে পালন ॥ 

পরে উপদেশ দিয়ে বিদ্যার প্রকাশ । 

করিতে কাহারও বহু লাগে না আয়াস। 

কিন্তু ধর্থাকার্্য নিজে করে অনুষ্ঠান । 
বল এ ধরায় আছে মহাতা কজন % 

হিরণ্যক বলে “তবে আমিও যাঁইব | 
সখা ছাড়া হেখা আমি কিরূপে থাকিব ? 

যে দেশে জীবিক। নাই ত্যাগ লজ্জা ভয়। 
নাহি সরলত! তথ! কর না আর্য ॥ ল 
যেখানে পাবে ন! সখে বৈদ্য মহাজন । 

পূর্ণা আ্োতস্বতী আর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥ 
এ চাঁরিটী যেখানে না পাইবে নিশ্চিত। 

সেখানে বমতি কর! ন। হয় বিহিত ॥ 

অতএব নিয়ে মোরে চল সেইখানে |» 
ছুই বন্ধু পরে তথা গেল ছষ্ট মনে ॥ 
বন্ধু লঘুপতনকে দেখিয়ে মন্থর । 

উভয়েরে যথাযোগ্য করিল আদর ॥ 

যুবা কি বালকরৃদ্ধ আমিলে আলল়ে, 
সর্বজন গুরুজ্ঞানে পুজিবে বিনয়ে। 

বায়স বলিল, “শুন হে বন্ধু মন্থর। 

ইহাকে বিশেষ করি কর সমাদর ॥ 



হিতোপদেশ ২৯ 

মুষিকের রাজা ইনি নামে হিরণ্যক। 
দয়ার সাগর সদা আশ্রিত-পালক ॥ 

পরম ধার্মিক এর গুণের বর্ণনা | 
করিতে না পারে শেষ সহত্র রমন! ॥ 

এতেক বলিয়ে চিত্রগ্রীবের আখ্যান | 

কহিয়া করিল! নিজ বাক্যের প্রমাণ ॥ 

হিরণদক শিষ্টারাারে করি সমাদর | “ 
“কি হেতু এসেছে বলে; জিজ্ঞাসে মন্থর ॥ 



মুনি-মুষিক-কথা। 

হিরণ্যক বলে *শুন চম্পক নগরে । 

চুড়াকর্ণণ নামে এক যোগী বাস করে। 
০স তাহার ভিক্ষালন্ধ তগ্ডঁলের ঝুলি । 
নিদ্রোকালে দিত রাখি নাগদন্তে তুলি ॥ 

আমি তথ প্রতিদিন লম্ফ দিয়ে উঠি। 
খাইতাম সে তগ্ডুল মহানন্দে লুঠি ॥ 
বীণাকর্ণ নামে তার বন্ধু এক ছিল । 

একদিন সন্গ্যাসী সে আশ্রমে আসিল ॥ 

চুড়াকণণ তার সনে করে আলাপন । 
মাঝে মাঝে আমারে সে ভয় প্রদর্শন ॥ 

করিবারে ধরি এক বংশখণ্ড করে । 

আঘাতে সজোরে তথ“ ম্বতিক! উপরে ॥ 

বীণাকর্ণ বলে বন্ধু অসন্তোষ কেন £ 
আমার কথায় মন নাহি দেখি যেন ॥৮ 

চুড়াকর্ণ বলে ভাই তোমার কথায় । 
বিরক্ত না হই, হের কীলকে হোখায় ॥ 

ভিক্ষা ঝুলি রাখি আমি তগ্ডুল সহিত ॥ 
মুষিক তগ্ডুল খেয়ে করিছে অহিত ॥ 
বীণঠকর্ণ বলে উচ্চে কীলক যেখানে 

ছুর্ববল মুষিক হোখা উঠিছে কেমনে £ 



হিতোপদেশ ৩১ 

অবশ্য থাকিবে এতে বিশেষ কারণ 

অন্ুুমানে বুঝি হেতু অগণিত ধন॥ 

ধনশালী বলী সদ] সর্বত্র সংসারে । 

রাজার যে রাজশক্তি ধনেই বিতরে ॥ 
পরে সে খনিত্রে মোর বিবর খুঁড়িয়া। 

আমার সঞ্চিত ধন লইল তুলিয়! ॥ 

তদবধি হইয়াছি দুর্বল অধীর। 
উদ্যম-উৎসাহশুন্য অক্ষম শরীর ॥ 
একদা যেতেছি আমি ভয়ে ভয়ে ধীরে। 

কহিলেক চুড়াকর্ণ দেখিয়ে আমারে ॥ 
“ধনেই পণ্ডিত লোক ধনে বলবান্। 
হের: এ মুষিক এবে ম্বজাতি সমান ॥ 

নিধন অল্পধী জন কৃতী নাহি হয়। 

নিদাঘে যেমন শুক্ষ যত জলাশয় ॥ 

অর্থ যার বহু, তার আত্মীয় বান্ধব । 

ধনীই পণ্ডিত লোকে, পুরুষ-পুঙ্গব ॥ 

সেই নাম সেই বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকল! 
সেই সে পুরুষ বাক্য, সবই অবিকল ॥ 
ধনের উত্তাপ কিন্তু যেই দে হারায়। 
বিচিত্র অমনি ভিন্ন লোক হয়ে যায়॥ 

এখাঁনে১ ভাবিন্ুু ইহা করিয়ে শ্রবণ। 

অযুক্ত নিবাস, ব্যক্ত করা এ বচন ॥ 

ধনক্ষয় মনস্তাঁপ সম্মানের হানি । 

বিজ্জন অপরে না কহিবে আপনি । 



৩ হিতোপদেশ 

অদৃষ্ট হইলে রুষ্ট বিফল উদ্যম । 
বন ভিন্ন মনম্বীর কি থাকে উত্তম £ 

মনন্বী বরং ত্যাগ করিবে জীবন । 

যাজ্া না কারও কাছে করিবে কখন ॥ 

নির্বাণ বরং হবে জ্বলন্ত অনল। 

কোঁনকালে তবু নাহি হইবে শীতল ॥ 
কুহৃম স্তবক সম মনম্বী তুলনে । 

শোভিবে শেখরে নয় শুকাইবে বনে ॥ 
ভাবিন্ু পরান্নে হবে ধরিতে জীবন। 

মৃত্যুর সমান হবে সে ক্লেশ ভীষণ ॥ 

চিররুগ্ন চির দিন প্রবাসী বে জন। 

পরগৃহবানী করে পরান্-ভোজন ॥ 
জীবন ধারণ তার মৃত্যুর সমাঁন। 

মৃত্যুই তাহার করে বিশ্রাম বিধান ॥ 

এত যদি ভাবিলাম তবু প্রলোভন । 

তণ্ডুল লইতে পুনঃ করিন্ু যতন ॥ 
লোভে বুদ্ধি বিচলিত আঁকাজ্া! জন্মায় । 

ইহ পরলোকে লোক নানা কষ্ট পায় ॥ 

পরে ধীরে ধীরে আমি যেতেছি চলিয়ে । 

বীণাকর্ণ মারিলেক বংশখণ্ড দিয়ে ॥ 
ভাঁবিলাম লোভীজন সন্তোষ হারায় । 

আপনি অহিত আনে আপন মাথায় ॥ 

যে করে পাদুকা পরি চরণ আর্ৃত। 

পৃথিবী তাহার কাছে চন্দ আচ্ছাদিত ॥ 



হিতোপদেশ 
৮ স্্ু 

তেমতি যাহার মন সন্তোষনিলয় । 

ংসার তাহার কাছে মহাস্থখময় ॥ 

সন্তোষ-স্থধায় তৃপ্ত শান্ত-চিত্ত জন। 

যে আনন্দে করে দিব1-যামিনী-যাপন ॥ 

সদা যে ধনের লোভে ছুটিয়ে বেড়ায় । 
সে আনন্দ সে ছূর্ভাগ্য পাইবে কোথায় ॥ 
ধনীর দুয়ারে যেই করেনি গমন । 
ভোগে নি কখন যেই বিচ্ছেদ-যাতন ॥ 
বলে নাই কভু যেই নিস্তেজ বচন। 
ংসারে তাহার ধন্য, ধন্য এ জীবন ॥ 

ধনের পিয়াস যারে করিছে বহন । 

নহে দুর তাঁর কাছে শতেক যোজন ॥ 

সন্তোষ-সুন্সিগ্ধ কিন্তু যাহাদের মন। 

কর-লবধ ধনে সেই করে না যতন॥ 
ধর্ম জীবে দয়া, স্থখ স্বাস্থ্য স্থবিমল। 

অপরের হিত কিন্বা স্নেহ স্বকোমল ॥ 

অবস্থার অনুরূপ কার্যের নির্ণয়! 
সারে পাগ্ডিত্য বলি জাঁন পরিচয় ॥ 

এ সকল ভাল করি বিচারিয়ে মনে। 

গৃহত্যাগ করি আমি আসিয়াছি বনে ॥ 

কাননেতে, মহাপুণ্য-সঞ্চয়ের কালে । * 

এই বন্ধু বেঁধেছেন বন্ধৃতা-শৃঙ্খলে ॥ 
এবে সেই পুণ্যফল পুর্ণ বিকমিত। 
তোম। হেন দেবতার হয়েছি আশ্রিত ॥ 

€ 
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বিষরৃক্ষ এ সংসার, তার ছুটী ফল। 

স্বর্গের অস্বত সম মধুর রসাল ॥ 
নিম্মল আমোদ, করি কাব্য আলোচন। 

আর এক সদ বাস মহ সাধুজন ॥ 

মন্থর বলিল “বন্ধু করিও ন৷ রোষ । 

এ তোমার অত্যধিক সঞ্চয়ের দোষ ॥ 

যে করে সঞ্চয়, সখ নিরোধি আপন । 

বছে সে পরের ভার, ছুখেরই ভাজন ॥ 

দান-ভোগ না করি, যে কাটে নিশিদিন। 

কন্মকার ধাতা সেই জীবন-বিহীন ॥ 

দান-ভোগ বিনা অর্থে কিব। প্রয়োজন । 

কি কাজ সামর্থ্ে বিন শক্র-নিধ্যাতন ॥ 

ধর্ম-আচরণ বিন। কি কাজ বিদ্যায় । 

ইন্ড্রিয়-দমন বিনা! কাজ কি কায়ায় ॥ 
গঞ্চয় করিবে নিত্য বেশী অলঙ্গত। 

অধিক সঞ্চয়ী শিবা হুইল নিহত ॥৮ 
*কিরূপে ঘটিল” ছুই বন্ধু জিজ্ঞাসিল। 
মন্থর উত্তরে ধীরে কহিতে লাগিল ॥ 



শিবা-স্বগ-ব্যাধ-সর্পকথ। । 

“কলনীণকটক” নামে কোন এক দেশে । 

ভৈরব নামেতে এক নিষাদ নিবসে ॥ 

এক দিন করিতে সে ম্বগ অন্বেষণ। 

“বিদ্ধ্যাউবী” নামে বনে করিল গমন ॥ 

বিনাশিয়ে ম্বগ এক নিয়ে যেতেছিল । 

বরাহ ভয়াল এক সম্মুখে পড়িল ॥ 

রাখিয়ে হরিণে তথা মাটির উপরে । 
বিধিল বরাহে ত্বরা তীক্ষ এক শরে ॥ 
বরাহ ভীষণ শব্দে ব্যাধে নিপাতিল । 

ছিন্ন-তরু প্রায় ব্যাধ ভূতলে পড়িল ॥ 

নিকটে তাহাক্র এক পড়ে ছিল ফণী। 

উদ্ভয়ের পদক্ষেপে ত্যজিল জীবনী ॥ 

ক্ষুধার্ত শ্রগাল এক আহার খুজিতে ৷ 
স্গাদির চারি শব পাইল দেখিতে ॥ 
ভাবিল আজিকে মোর প্রচুর আহার । 

বন্ছু ভাগ্যে দেখিতেছি হয়েছে যোগাড় 

অচিস্তিত ছঃখে জীব হয় নিপীড়িত । 

সেইরূপ ভূঞ্জে স্থখ গ্ুন অভাবিত ॥ 
মানব-বরাহ-ম্বগ-নাগ-মাৎস দিয়ে । 

নিশ্চিন্তে তিনটি মাস যাইবে কাটিয়ে ॥ 
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আঁজিকার ক্ষুধা, আর্জি আরম্তের দিন । 

নিবারিব ধনুগুণে আত্বাদবিহীন ॥ 
এত ভাবি যেই ছিল! াঁতেতে কাটিল। 
বিধিয়৷ ধনুক বুকে শৃগাল মরিল ॥ 

যে ধন স্ুপাত্রে তুমি কর নিতা দান। 

আর যাহা নিজ-ভোগে করহ বিধান ॥ 

তাহাই তোমার ধন আপন স্বত্বের । 
সঞ্চয় যা কর তুমি, তাহা অপরের ॥ 

দুলভেতে লোভ বিজ্ঞ করে না কখন। 
নষ্টের নিমিত্ত লোক করে না ক্রন্দন ॥ ক 
বিপদ্-সময়ে কভু বুদ্ধি হাঁরাইয়ে | দঈ- 
উপায় না করি কভু থাকে না বসিয়ে ॥ 

অতএব সখে সদা উৎসাহ রাখিবে। 
উদ্যম-বিহীন স্থাণু কভু না সাজিবে ॥ 

নিক্ষম্না শাস্ত্রজ্ঞ লোকে মূর্খ পরিচিত। 
কিন্তু যেই করে কাজ সেই সে পণ্ডিত ॥ 
বহু বিবেচন।-স্থির ওষধির নাঁম। 

বিনা প্রয়োগেতে রোগী করে না আরাম ॥ 
মণ্ডুক যেমনি যায় নিপান-ভিতরে | 

-বিহঙ্গ যেমনি ধায় পূর্ণ সরোবরে ॥ 
তেমনি আপনি লক্ষী সম্পদ সহিত । 

উদ্যোগী পুরুষ-অঙ্কে হন উপনীত ॥ 
স্থখ-ছুঃখ পুথিবীতে চক্রবৎ ঘোরে। 

ছুঃখের পশ্চাতে স্থখ আমিকে সত্বরে ॥ 
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যে জন উদ্যমশীল কাধ্যেতে তৎপর । 

কুকাঁজবিরত বীর কৃতজ্ঞ সত্ব ॥। 
তাহার নিকট লক্ষ্মী প্রফুল্ল আনন। 
আপনি করিতে বাস করেন গমন ॥ 

হইও না উৎ্কষ্ঠিত জীবিকার তরে । 
রয়েছে সঞ্চিত তাহ! বিধাতার স্বরে || ₹ 

হের, জীব যেই করে জনম-গ্রহণ। 

জননীর স্তন্য হয় আপনি ক্ষরণ ॥ 

যে গড়েছে হংসে দিয়ে ধবল বরণ। 

হরিত বরণে শুকে করেছে স্মজন |! 

বিচিত্র বরণে পিকে করেছে চিত্রিত । 

তোমার জীবিকা-ভাঁর তাহাতে নিহিত ॥ 

অর্জনে যাতনা বহু শুন যেই ধন। 
বিনাশে দারুণ ক্রেশ পায় নরগণ || 

বাঁড়িলে জনমে যাতে বুদ্ধির বিকার। 
কিবা স্থখ সেই ধনে, এত দোষ যার। 
ধনলোর্ভ' ভিন্ন কেবা দরিদ্র সংসারে । 
ধনলোর্ভী কে বা ধনী পৃথিবী-ভিতরে | 
বরং করিয়ে লোভ ম্মেচ্ছায় স্বকরে। 

লয় সে দাসত্বভার আপনার শিরে ॥ 

বেশী বলিবার আর নাহি প্রয়োজন । 

বিশ্রন্ধ আলাপে হেথা! কাটাও জীবন 11% 

এত শুনি কহে কাক লঘুপতনক। 

“ধন্য হে মন্থর তুমি আশ্রিত্পালক || 



সাধুরাই সাধুজনে করেন উদ্ধার। 
পঙ্কে মগ্ন গজে সক্ত গজই তুলিবার || শ্- 
গুণগ্রাহী গুণী জনে করে সমাদর। 

নিগুণের প্রীতি নাই গুণীর উপর।। 
বন হতে অলি করে কমলে গমন। 

একত্র নিবমি ভেক ন! যায় কখন ।। 

সেই ধন্য, সেই শ্রেষ্ঠ, স্থর্নভণস্থজন | 
ধরাতলে সেই এক মনুজ-রতন ॥ 
আশ্রিত ভিক্ষুক কভু যাঁর করুণাঁয়। 

বঞ্চিত হইয়ে দুঃখে ফিরিয়া ন! যাঁয়।। 
তিন বন্ধু তবে করি স্বচ্ছন্দ ভোঁজন। 

করিতে লাগিল বনে শ্থুখে বিচরণ ॥ 

“চিত্রাঙ্গ নামেতে মৃগ ব্যাধের তাড়ায়। 

দ্রুতপদে একদিন আদিল তথায় ॥ 

পশ্চাতে আসিছে কিছু,.ভয়ের কারণ। 
আঁশঙ্কীয় কৈল কাক বৃক্ষে আরোহণ ॥ 

মুষিক বিবরে গেল মন্থর সলিলে। 

লঘুপতনক বদি উচ্চ বৃক্ষ-ডালে॥ 
দেখিল চৌদিকে চাহি ভয়ের আকর। 
না পেল দেখিতে কিছু বনের ভিতর ॥ 

তাহার আশ্বাসে শেষে মকলে মিলিয়। 

তড়াগের তীরে পুনঃ জুটিল আসিয়]॥ 
আগত মুগের সহ বন্ধৃতা হইল। 
পানাহারে তৃপ্ত মগ আনন্দে রহিল ॥ 
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মন্থর জিজ্ঞামে ম্বগে “কই বিবরিয়ে ! 

কি ভয়ে এসেছ হেথ! জীবন লইমে? 
ভ্রমে কি নিষাদ ছুষ্ট বিজন এ বনে ?” 
মুগ উত্তরিল “শুন ভীত যে কারণে ॥ 

রুষ্নাঙ্গদ নামে রাজা কলিঙ্গের পতি । 

মহাসমারোহে বহু সামন্ত মংহতি ॥ 

দিগজয় করিতে রাজ! হয়েছে বাহির | 

চন্দ্রভাগা নদীতীরে করেছে শিবির ॥ 

₹ কল্য প্রাতে কর্পরগৌর মরোবরতীরে। 
সসৈন্যে আসিয়া! ছাউনি করিবে অচিরে ॥ 

জেনেছি সংবাদ এই ব্যাধের কথায়। 
কর্তব্য ছাড়িয়ে যাওয়! এই দীর্ধিকায় ॥৮ 

শুনিয়ে মস্থর ভয়ে প্রস্থান করিল। 

অশিব-শঙ্কায় সঙ্গে বন্ধুরা চলিল॥ 

স্থল-পথে মন্থর পে অতি ধীরে যায়। 

দৈবাৎ নিষাদ এক দেখিল তাহায় ॥ 

ধরিয়ে মস্থরে নিজ ধনুকে বাঁধিল। 

স্বদ্ধে করি শ্রান্ত দেহে কুটারে চলিল ॥ 
মুধিক বায় মগ বন্ধু তিন জন। 

করিল শোকার্ড সবে পশ্চাৎগমন ॥ 

হিরণ্যক বিলপিয়ে কহিতে লাঁগিল। 

“ছুরদৃষদোষে মোর এ ছুঃখ ঘটিল। 
দুঃখের জলধি এক ন! হইতে পার। 
নব দুখার্ণবে হায় পড়িনু আবার ॥ 
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ছিদ্র পেলে একেবারে ছুঃখ রাশি রাশি। 

জীরগণে করে হায় অভিভূত আসি ॥ 
ভাগ্যফলে অকৃত্রিম বন্ধু যেই হয়। 
বিপদে পে বন্ধু কভু ভোলে ন৷ প্রণয় ॥ 
প্ৰর্গের সরল প্রীতি এহেন সখাঁয়। 

দার] সত সহোদর জননী না পাঁয় ॥” 

বন্ধু-শোকে হিরণ্যক হুইল কাতর । 
দীর্ঘশ্বাস ছাঁড়ি পুনঃ মুষিকপ্রবর ॥ 

কহিল “ঘটেছে যাহ। ললাট-লিখন। 

মরিতে হইবে দেহ করিলে ধারণ ॥ 
সম্পদে বিপদ আছে, বিরহ মিলনে । 

উৎপত্তি হইলে লয় হুইবে ভুবনে ॥” 
বহুক্ষণ হিরণ্যক বিলাপ করিয়ে । 

মগ বায়সেরে তবে কহিল ডাকিয়ে ॥ 

“ন। যেতে নিষাঁদ ছুষ্ট ছাড়িয়ে কানন। 
মন্থর-মুক্তির পন্থা কর উদ্ভাবন ॥৮ 
তাহার! কহিল, “বন্ধু দাও উপদেশ । 

কি উপাঁয়ে ঘুচাইব মস্থরের ক্লেশ ॥” 
হিরণ্যক কহে “তবে চিত্রাঙ্গ যাইয়ে 
সরোতীরে শব সম রহিবে শুইয়ে ॥ 
লঘুপতনক বমি উপরে তাহার । 
চঞ্চুপুটে ধীরে ধীরে করিবে প্রহার ॥ 
নিষাদ নেহারি, ত্যজি মন্থরে ত্বরায়। 

যাইবে লইতে ম্বগে মাংসের আশায় ।: 
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ইতিমধ্যে মন্থরের কাটিব বন্ধন। 
তোমরা করিবে ব্যাধে হেরি পলায়ন ॥* 

মৃষিকের বাক্যে ম্বগ বায়দ চলিল। 

যেমন আদেশ কাঁজ তেমনি করিল ॥ 
.ঞদিকে নিষাদ ক্লাপ্ত ক্লিট পিপাসায়। 
জল পান করি, বসে বৃক্ষের তলায় ॥ 

হেরি ম্বগ-শব, ছুরি আনন্দে লইয়ে। 

করিল পয়ান তথা মস্থরে রাখিয়ে ॥ 

হিরণ্যক আমি শীঘ্র বন্ধন কাটিল। 
মন্থর সত্বর জলে প্রবেশ করিল ॥ 

নিষাদ নিকটে গেলে উঠিয়ে হরিণ। 
দ্রুতপদে প্রবেশিল গহন বিপিন ॥ 

ফিরিল হতাঁশ ব্যাধ গাছের তলায় । 

দেখিল মন্থর নাই গিয়াছে কোথায় ॥ 
অতি ছুঃখে কুরাঘাত করিয়ে ললাটে। 
কহিল “মুর্খের ভাগ্যে এইরূপ ঘটে ॥ 

লব্ধ বস্ত ছাড়ে যেই ভবিষ্য আশায় । 
মিলে না বাঞ্কিত ফল, লব্ধ নে হারায় ॥* 



ময়ুর-রাজহুৎস-কথ। 

“কপূর” দ্বীপেতে এক আছে সরোবর 

পদ্মকেলী নাম তার অতি মনোহর ॥ 

নামেতে ণহুরণ্যগর্ড নয়নরঞ্জন । 

রাঁজহংস তথা এক করে বিচরণ ॥ 

কণণধার না! থাকিলে তরণী যেমন । 

অতল সাগর-গর্ভে হয় নিমগন ॥ 

রাজ! না থাকিলে রাজ্যে নিশ্চিত তেমন 

বিপ্লববিধবস্ত হয় যত প্রজাগণ ॥ 

জলচারী বিহগেরা এত ভাবি মনে । 

বসাল হিরণ/গর্ডে রাজনমিংহাসনে ॥। 

২সরাজ পরিজন সহ এক দিন । 

বিশাল কমলাাসনে স্থখে সমাসীন ॥। 

হুদুল্ন হইতে আসি এমন সময়ে | 
বসিল বলাক? এক প্রণাষ করিয়ে 11 

রাজ! কহিলেন “ভাল বিদেশ হইতে । 
কি সংবাদ “দীর্ধমুখ” এনেছ বলিতে 11 
বক বলে “মহারাজ, বার্তী গুরুতর । 

নিবেদিতে ও চরণে এসেছি সত্বর || 

জন্বুদ্বীপে বিহ্ধ্যনামে পর্ববতশেখরে | 
পক্ষিরাজ চিত্রব্ণ পিক বাস করে।। 



ছিতোপদে ৪$ 
০০ 

দাবানল-দপ্ধ বনে করি বিচরণ | 

দেখিল সে চিত্রবর্ণ অনুচরগণ ॥ 
জিজ্ঞীসিল “কেব। তুমি বল কি কারণ 

কোথা হ'তে আসিয়াছ মোদের এ বন ॥” 

আমি বলিলাম “শুন কপূর দ্বীপের ৷ 

অনুচর আমি রাজা হিরণ্যগর্ভের ॥ 

এসেছি করিতে কৌতুহল নিবারণ । 
নিত্য নিত্য করি যত বিদেশ দর্শন ॥% 

বিহগের। জিজ্ঞাসিল “কহ সবিশেষ । 

এ দেশ তোমার দেশ ,ভাল কোন দেশ? 

এ দেশের রাজ! আর কপুররাঞ্জার। 

কোন রাঁজ। শ্রেষ্ঠ বলি ধারণ। তোমার ॥* 
সকোপে বলিনু আমি “কি আর বলিব। 

দে দেশে এ দেশে ভেদ কেমনে বণিব ? 
দ্বিতীয় বাসব রাজ অলকা কপুর। 

সে দেশ এ দগ্ধ বেশে প্রভেদ প্রচুর ॥ 
পাদপ-বিহীন এই মকুভূ ছাড়িয়ে । 

মোদের সে স্বর্গভূমে আইস চলিয়ে ॥৮ 

আমার কথায় হয়ে ক্রোধে কম্পমান। 

প্রমাণ করিল তারা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 

ভূজঙ্গে করাও পান ছুগ্ধ স্থমধুর। 

বাড়িবে তাহাতে শুধু গরল প্রচুর ॥ 

তেমতি মূর্খেরে যদি দাও উপদেশ । 

শীস্ত না হইবে, আরও বাড়িবে বিগ্েষ ॥ চ 



| 

জ্ঞানী জনে কহিবেক উপদেশ বাণী। 
অজ্ঞ জনে হিত কথা বল না কথনি। 
অজ্ঞান বানরদলে দিয়ে উপদেশ। , 
বিহগেরা অবশেষে ছাড়িলেক দেশ॥ 
ইংমরাজ জিজ্ঞাসিলা “কি দমে ঘটে ছিল?” 
দীর্ঘমুখ রাজাদেশে বিস্তারে কহিল। 



পক্ষি-বানর-কথা 

নর্দদার তীরে তুঙ্গ শৈল-শিরে 
বিশাল শাল্সলী-শাখে। 

বিহগ-নিকর নীড় মনোহর 
নিরমি নিবসে সুখে ॥ 

বরষার দিন গগন নবীন 

ঢাকিল জলদ-জালে। 

প্লাবিয়ে ভূতল মেঘমালা জল 
অবিরাম ধারে ঢালে ॥ 

শাল্মলীর তল বানরের দল 

আশ্রয় করিল আসি। 

শীতে থর থর কাপে কলেবর 

(সা ৮৮ ভিজিয়াছে রোম-রাশি । 

নিরখি দয়ায় পাখী লমুদায় 

' ভাদিগে ডাকিয়ে কছে। 

“ওছে কপিকুল এ হেন আকুল 

হেরি ছখে অঙ্গ দহে॥ 

চঞ্চমাত্র তৃণ করি আহরখ 

আমর। বেঁধেছি নীড় । 
হস্ত পদ আছে কেন তধে মিছে 

তোমরা ছুখে অধীর ॥%.- 



৪৬ 

শুনি এ বচন ছুম্ট কপিগণ 

কোপে করে বল বলি। 

নির্বিবন্রে কুলায়ে বিহঙ্গ বসিয়ে 

মোঁদেরে দিতেছ গালি ॥ 

থামিলে বর্ষণ বক্ষে আরোহণ 

করিয়ে সদল বলে। 

দিব দণ্ড এর দেখাব এদের 

_. নিন্দার কি ফল ফলে।” 

কতক্ষণ পরে বারি নাহি ঝরে 

থামিল বাত বাঁদল। 

পাঁদপ উপরে মহা হুহুষ্কারে, 

উঠিল বানর-দল ॥ 

কুলায় নিচয় ভাঙ্গে সমুদয়, 
শাবক সকলে নাঁশে। 

অণ্ড যাহা পেল ভূতলে ফেলিল 
পাখীর পৃলাল ভ্রাপে ॥. গাঁ 

ংসরাঁজ কহিলেন “বল ক্রোধ-ভরে | 

বিহঙ্গম সবে তোমা কি কহিল পরে ॥৮ 

বক বলে “বিহগেরা সরোষে কহিল । 

«তোঁর সেই রাজহংসে রাঁজ। কে করিল ?% 
আমিও বলিনু কোপে উত্তরে তাদের ৷ 

“কে রাজা করিল সেই ময়ুরে তোদের 1” 
এতে তারা এল মোরে করিতে প্রহার । 

আমিও দেখান সেথ! বিক্রম আমার ॥ 



স্মী ও বানর 

“পাদ্প-উপানে মহা হুন্ুক্কার্ে, উঠিল লানরদল । 
কুলায় নিচ ব্ডারন্সি সমুদয় "পানকসকলে লাশে 1১5 





হিতোপদেশ ৪৭ 

হাসিয়৷ হিরণ্যগর্ভ কহিল তখন । 
“আপন পরের বল দেখেও যে জন॥ 

শিবারিতে নাহি পারে কে হয় প্রবল। 

তিরস্ক'র করে তারে অধম ভূর্ববল ॥ 

মাৃত শার্দুল-চন্মে সর্ব কলেবর। 

নির্ববোধ রাসভ এক পুরিত উদর ॥ 
নিত্য নিত্য নব সপথ্যে, ধরি বহুদিন | ** 

বাক্য-দোষে অবশেষে পাইল বিলীন |! 
দীর্ঘমুখ মবিনয়ে করে নিবেদন । 

“সুনিতে কাহিনী এই করি আকিঞ্চন ॥৮ 



রজক-রাসভ-কথা 

রাজা কহিলেন শুন “হত্তিনানগরে | 

“বিলাস” নামেতে এক ধোবা বাস করে ॥ 

সবে মাত্র এক তার গর্দভ আছিল । 

গুরু ভার বহি নিত্য ম্ৃতগ্রায় হল ॥ 

ব্যাত্র-চন্ম আবরিয়ে রজক তাহায় । 

ছেড়ে দিল শশ্যক্ষেত্রে করি অভিপ্রায় ॥ 

ন্ষেত্রপতি ব্যাত্র ভ্রমে কাছে না আসিবে । 

অবাধে গর্দভ শশ্তে পরিপুষ্ট হবে ॥ 

সত্যই তস ক্ষেত্রপাঁল রাঁসভে হেরিয়া ৷ 
প্রাণ-ভয়ে দ্রুতপদে গেল পলাইয়া | 
নিরাপদে রানভ মে করি বিচরণ । 

আকাঙ্ক্ষা প্ররিয়ে শস্ত করিত ভক্ষণ || 

একদ। রক্ষক এক করি পরিধান। 
সর্বাঙ্জ কম্দছল এক ধুসর বরণ ॥। 
নত দেহে হস্তে ধনু শায়ক লইয়ে। 
সাবধানে এক পার্খে রন দাড়াইয়ে । 
স্বচ্ছন্দ ভোঁজন-পুষ্ট রাসভ নেহারি । 
দ্ধর হ'তে ক্ষেত্রপাল, ঘোর রব করি ।। 
অপর রাসভ জ্ঞানে হল ধাবমান । 

রক্ষক রাঁদভ জানি বধিল পরাণ |। 



হিতোপদ্দেশ ৪৯ 
পপ শপ শপ পল লা 

দীর্ঘমুখ কহে পুনঃ “শুন মহারাজ ! 
আমায় কহিল রুষ্ট বিহগসমাজ | 
ওরে পাপ ছুক্ট বক বিচরি এদেশে । 
এদেশের রাজনিন্দা করিছ অরুেশে ॥ 

মা না ধারব তোরে বিহগ অধম ।” 

বলি আরম্ভিল চদ্ধ প্রহার বিষম ॥ 
উচ্চ কণ্টে সবে মিলে পরুম বচনে। 

কহিতে লাগিল মুর্খ দেখরে নয়নে ॥ 

তোর মেই হণ্সরাজ নিস্তেজ কেমন । 

কি বোগ্যত! করে রাজদগ্ড সে ধারণ ॥ 

যে ভারু করস্থ ধন পারে না রক্ষিতে । 

পৃথিবী-শাদন সেই পারে কি করিতে £ 
হেন কাপুরুষ জনে রা্য কি আনার । 

কৃপমু, কহ ঘেতে আশ্রয়ে তাহার ॥ 
কৃপমণ্ড নাহি দেখে প্রথিবী কেমন । 
কপেরই গৌরন কারে নিখিল ভুবন ॥ 

আশ্রয় করিনে কফলস্ছায় তরুবরে | 

দৈবে ন! ফলিলে কল ছায়া কে নিবারে ? 

হীনমতি জনে কড়ি দেব ন! করিবে । 

মহাপুরুষের সদা শরণ লইবে ॥ 
শৌপ্ডিকের করে ভ্রগ্গ স্থরা লোকে কয়। 
প্রবাদ, রাজার স্ধু নামে কাধ্য হয়॥ 

শশধর নাম নিয়ে শশ কতিপয় । 

নিবসিত নিরমিয়ে সখের নিলয় ॥ 
৭ 



শশী-বারণ-কথা। 

জিভ্ঞাসিনু বিবরণ--পক্ষার। কহিল । 

বরষা দিন তবু মেঘ না বধষিল ॥ 

শকাইল নদনদী মর্ভশু-কিরণে । 

ওষ্ঠাগত প্রাণ জীব সলিল্-বিহনে ॥। 
তৃষায় আকুল এল মাতঙ্গের দল । 

বুখনাথে কহে প্রভু হয়েছি বিকল ॥ 

ক্ষুদ্র জন্ত করে সান এত জল নাই। 
আমাদের ম্ানযোগয জল €ঢোথা পাই।! 
জলাভাবে হইয়াছি সবে স্বৃতপ্রায় ৷ 

বল প্রভু বাঁচিবার কি আছে উপায় ॥ 

গজরাজ যুখ সহ কিছু দুক্ধে গিয়ে। 

তড়াগ নিম্মলঞজ্জল দিল দেখাইয়ে ॥ 

গুলিনে করিত বাস শশক মকল । 

দলিত হইল কত হস্তি-পদতল ॥ 

শিলীমুখ নামে শশ ভাবিতে লাগিল । 

পিপাসিত হস্ভিঘুখ সলিল পাইল ॥ 
প্রত্যহ আদসিলে বুথ জলপান তন্বগে। 

আমাদের বংশ লোপ হইবে সত্বরে ॥ 

বিজয় নামেতে এক শশকু স্থবির | 

শশগণে কহে শুন না ছও অহী ॥ 



হিতোপদেশ €১ 

অবিলম্বে আমি দেখ করিন ইহার | 
যে হয় করিতে মমুচিত প্রতিকার ॥ 

প্রতিজ্ঞ! করিয়ে শশ করিল প্রস্থান ৷ 

চিন্তান্বিত করিবে কি উপায় বিধান ॥ 

পর্বতশিখরেরপরে করি আরোহণ । 

গজেজ্দে নেহারি কহে করি সম্ভাষণ ॥ 

“শুন গজরাঁজ আমি এসেছি এথায়। 

নিশেষ সংবাদ কিছু কহিতে তোমায় ॥৮ 
গজেত্দ কহিল “তুমি কে, কি কারণে। 

বল ত্বরা কোথা হস্তে এসেছ এ বনে ॥” 

শশক কহিল শুন আমি দেব-দূত। 
ভগবাঁন্ চন্দ্রমার লদন-প্রসূত | 

এসেছি হেথাঁয় আজি কহিতে এ কথা | 

তূমিত জানহ দুত অবধ্য সর্ববথা ॥ 
“আরার এ সরোবররক্ষী শশগণে । 

তাড়ায়েছ--পদে দলী মারিয়া প্রাণে ॥ 
করিয়াচ অপঙ্গত অতীব কুকাজ। 

আমার আশ্রিত এই শশকসমাজ ॥ 
শশক আমার, তেহি শশাঙ্ক এ নামে । 

চিরদিন অভিহিত আমি পরাধামে ॥” 

দূতমুখে হস্তিরাজ শুনি দেবববাণী। 
ভয়ে ভয়ে কহে “দেব চক্রে, ন! জানি ॥ 
শীচরণে অপরাধ করেছি ভীষণ । 
আর না শশাঙ্কদরে যাইব কখন ॥ 



শশী-বারণ-কথ! 

জিজ্ভাসিন্ু বিবরণ---পক্ষীর। কহিল । 

বরষাঞ্ধ দিন তবু মেঘ না বষিল ॥ 

শকাইল নদনদী মার্তগু-কিরণে । 
ওষ্ঠ।গত গ্রাণ জীব সলিল্-বিহনে || 
তৃষায় আকুল এক মাতঙ্গেনল দল । 

যুখনাথে কহে প্রভু হয়েছি বিকল ॥ 
ক্ষুদ্র জন্ত করে সান এত জল নাই। 

আমাদের স্লানযোগ্য জল কোখা পাই ।। 
জলাভাবে হইয়াছি সবে স্বৃতপ্রায় । 

বল প্রত বাঁচিবার কি আছে উপায় ॥ 

গজরাজ যুখ সহ কিছু দুরে গিয়ে। 
তড়াগ নিম্মলঞ্জল দিল দেখাইযে ॥ 

পুলিনে করিত বাস শশক সকল । 

দলিত হইল কত হস্তি-পদতল ॥ 

শিলীমুখ নামে শশ ভাবতে লাগিল ॥ 

শপিপাসিত হস্তিযুখ সলিল পাইল ॥ 
প্রত্যহ আমিলে বুথ জলপান তরে । 

অগমাদের বংশ লোপ হইবে সত্বরে ॥ 
বিজয় নামেতে এক শশক স্থবির । 

শশগণে কহে শুন না হও অধীর ॥ 



হিতোপদেশ ৫৯ 
সপ সপ আদ জী পাস | শিস 

অবিলম্বে আমি দেখ করিব ইহার । 
যে হয় করিতে সমুচিত প্রতিকার ॥ 

প্রতিজ্ঞ! করিয়ে শশ করিল প্রস্থান ৷ 

চিন্তান্বিত করিবে কি উপায় বিধান ॥ 

পর্বতশিখরেরপরে করি আরোহণ । 

গজেকন্দ্রে নেহারি কহে করি সম্ভাষণ ॥ 

“শুন গজরাঁজ আঁমি এসেছি এখাঁয়। 

বিশেষ সংবাদ কিছু কহিতে তোমায় ॥” 
গজেন্র কহিল “তুমি কে, কি কারণে । 

বল ত্বরা কোথা হতে এসেছ এ বমে ॥৮ 

শশক কহিল শুন আমি দেব-দুতি। 
ভগবান্ চন্্রমার বদন-প্রসূত । 

এসেছি হেখাঁয় আজি কহিতে এ কথা | 

তুমিত জানহ দু'ত অবধ্য সর্ব ॥ 
“আরীর এ সরোবররক্ষী শশগণে। 

তাড়ায়েছ--পদে দাদী মারিয়াছ প্রাণে ॥ 

করিয়াছ অপঙ্গত অতীব কুকাজ। 

আমার আশ্রিত এই শশকসমাজ ॥ 
শশক আমার, তেছি শশাঙ্ক এ নামে । ১১2 

চিরদিন অভিহিত আঁমি ধরাধামে ॥৮ 

দূতমুখে হস্তিরাজ শুনি দেবববাণী। 

ভয়ে ভয়ে কহে "দেব চত্দ্রেত্ব, না জানি ॥ 

শ্লীচরণে অপরাধ করেছি ভীষণ । 
আর না শশাঙ্কপরে যাইব করন |: 



৫৭. 
০০০০০ পে ০ ম্সস্ 

দূত কহে তবে এই সরোবর-নীরে | 

হেরিবে চক্দরমী ভ্রোধকম্পিতশরীরে ॥ 

প্রণমি প্রসন্ন করি হয়ে সমাধান | ০১ মদ; 

কাননে বারণরাঁজ করহ প্রস্থান ॥ 

গজেন্ডরে লউয়ে মঙ্গে শশক নিশায়। 

সলিলে শশাঙ্কবিন্ব দেখাইল তাঁয় ॥ 

প্রণাম করিতে দন্তী জলে প্রবেশিল। 

মলিল-কম্পনে বিন্ব কম্পিত হইল ॥ 

শএ কহে “দেব কর ক্রোধ সন্বরণ | 

না জানিয়ে অপরাধ করোছে বারণ ॥৮ 

এত বলি বৃদ্ধ শশ দেব শশধরে। 

পাঁঠাইল গজরাভে দূর দেশীম্তরে ॥ 
আমি কহিলাম তবে উত্তরে তাহার । 

অসীম প্রতাপ আছে মোদের রাজার ॥ সই” 
ত্রিলোকের আধিপত্য সম্ভবে তাহায়। 

কি ছার এ ক্ষুদ্র রাজ্য ক্ষুদ্র এ ধরায় ॥ 

বিহগেরা মোরে সবে কহিল তখন । 

কিরূপে এদেশে ভুষ্ট করিবি ভ্রমণ । 

নকলে মিলিয়ে তবে লইয়ে আঁগাঁয়। 
উপনীত করিলেক রাঁজার সভায় ॥ 

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি রাজার চরণ। 
নিবেদিল মহারাজ করুন্ শ্রবণ । 

এই দুষ্ট বক হেথা! করি বিচরণ । 

মহারাজ নিন্দা তব করিছে কীর্তন ॥ সা 



হিতোপণে শশক ও বার 

প্রণাম করিতে দৃত্তী জলে প্রবেশিল | 
গলিলকম্পনে বি্ব কম্পিত হইল | 

৫২ রী 





হিতোপদেশ ৫৩ 

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাঁমিলা “কহ বিবরণ । 

কোথা হ'তে আসিয়াছে কে বা এইজন ॥% 

“কপুরিদ্বীপের” তারা কহিল 'এ বক। 
হিরণ্যগরভ রাঁজহংসের সেবক ॥৮ 

গুপ্ত মন্ত্রিবর পরে মোরে জিজ্ঞাসিল। 

“রাজার প্রধান মন্ত্রী কে তথায় বল।॥” 

আমি কহিলাম “নামে সর্বজ্ঞ” সুধীর | 

চক্রবাক মন্ত্িশ্রেষ্ঠ মন্ত্রণা-প্রবীর ॥৮ 

গৃথ্ধ কহিলেক “মন্ত্রী যোগ্য পাত্র বটে। 
এহেন স্থযোগ্য জন কদাঁচিৎ ঘটে ॥ 

শাস্ত্রে বলে শুদ্ধবংশ আচরণে শচি। 

দ্যুত মদ্য প্রদারে যাহার অরুচি ॥ 

পুণ্যাত্বা শাস্ত্রজ্ঞ আর উৎকোৌঁচ-বিমুখ | 
যশম্বী বিখ্যাত বংশ পণ্ডিত-প্রমুখ ॥ 

রাজনীতি-বিশারদ করি অধ্যয়ন । 

করিবে এহেন জনে মন্ত্রিত্বে বরণ ॥» 
অতঃপর শুক ধীরে ক্র নিবেদন। 

কপুরাদি ক্ষুদ্র দ্বীপ জন্বুর অধীন ॥ 
কপূর্রে রাঁজন্ তব আছে অধিকার । 
“তাই বটে” বলি রাজা, করিল স্বীকার ॥ 

আমি বলিলাম যদি কথাতেই তব। 

মহারাজ আধিপত্য কুরে সম্ভব ॥ 
আমি বলি আছে তবে হিরণ্যগর্ডের। 
জন্বৃীপে অধিকার কপু'ররাজের ॥ . 



৫ 

শুক বলে “হবে এর মীমাংসা কেমনে । 
আমি বলিলাম “হবে মহাথোর রণে | 
বক্র হাসি হাসি কহিলেন মহারাজ । 
“আপন প্রভূরে কহ করে যুদ্ধসাজ ॥ 
আমি বলিলাম দিন, দূত আপনার । 

হবে না প্রতায় শুধু কথায় আমার ॥% 
রাজা বলিলেন “দৌত্য বল কে লইবে।» 
ওক বলে “রাজাদেশে কে বা না যাইবে ॥ 
কিন্তু দৃতশ্রেষ্ঠ সদা বিশুদ্ধ ত্রাহ্ষণ 1৮ 
রাজা বলিলেন “শুক করিবে গমন ॥ 
শুক তুমি বক সঙ্গে যাইয়ে কপূরে। 
অভিপ্রায় ব্যক্ত মোর করিবে সত্বরে 0+ 
“যে আজ্ঞা” বলিয়ে শুক স্বীকার করিয়ে । 
বলিল বলাকা ধূর্ত, ধূর্তেরে লইয়ে ॥ 
যাইব না, যাওয়া কন্ছু নহে ত সঙ্গত। 
বায়সের সঙ্গে থাকি হংস হল হত ॥৮ 





পে পিতা শি শশী শী্পাশাপাপপাপপপান্প  শপি ত ৮ পিিশশাশি 

২ স্স্প প্মাপপ পপ” শী সপ সপ পাপা পপ রসপাসসপাপিপাসপাপপ পাপ পি পি 

“পথিক চাহিয়ে উদ্ধে হেরি হংসবর | 
বধিল পরাণি তার ত্যাজি তীক্ষ শর 



হুৎস-কাঁক-সংবাদ 

বরাজাদেশে শুক তবে বিবি কহিল । 

উভ্জপ্লিনী-দেশে এক অশ্ব আছিল ॥ 
পথপ্রান্তে দাড়াইয়ে বিটপী মহান্। 
শ্রাস্ত পিকে শাস্তি কল্পিত বিধান ॥& 

এক কাক হুংস সহ বাধিয়ে কুলাষ ! 

একত্র কন্পিত বাস অশ্ব্থ-শাখায় ॥ 

পথশ্রাস্ত পান্থ এক নিদাঘ সময়ে। 

শইল দে ব্রক্ষভলে ধন্ুব্বাঁণ লয়ে ॥. 

পাদপের শীতচ্ছায়। কিছুকাল পরে। 

ঘুমন্ত পথিক মুখ হতে গেল সরে।. 

পান্ছের আনন, তপ্ত তপন-করণে । 

নেহারি করুণ হুল হৎসবর মনে ।। 

পুপ্যাত্সা তে হংস পক্ষ করিয়। বিস্তার । 

পান্থমুখে ০সৌরকর করিল নিবার ॥| 
হুতংস পক্ষচ্ছাযে স্থখে করিয়ে শয়ন । 

স্াথ-নিদ্রা-ভরে পাক তুলিল জস্তণ 1 

পর্জীকাতর ভুষ্ট বায়ন দেখিল । 

পুরীষ তেয়াগি মুখে দুরে পলাইল 1 - 
পথিক চাহিয়ে উদ্ধে হেরি হংসবর 1 

বধিল পরাশি ভার ত্যঞ্জি তীক্ষশর 1. 



৫৬ হিতোপদেশ 
এহেতু হ্থম্পষ$ আছে শাস্ত্রের শাসন । 
ছুর্জনে তেয়াগি কর ম€সঙ্গ গ্রহণ || 

পুণ্য কাধে নিশিদিন করিবে যাপন । 

ংসার নশ্বর সদা করিবে স্মরণ | 

আমি বলিলাম তবে কেন ভাই শুক। 
হয়েছে আমার প্রতি এহেন বিমুখ ॥ 

ভ্রীমন্মহারাঁজ মোরে করেন বিশ্বাম । 

তুমি কেন করিতেছ হেন অবিশ্বান ॥% 

শুক কহিলেক “ভাল নিশ্বাস করিব । 

কিন্ত ভাই, ভয় আমি কিরূপে দূরিব ॥ 
দুর্জনের মদ হাঁসি মধুর ভাষায় । 

অকালে ফুলের মত আশঙ্কা জন্মায় ॥ 

তুমি যে ছুর্জন তাহা বুঝিয়াছি বেশ। 

তোমার কথায় রণে মত ভুই দেশ ॥ 

তবে দিয়ে বিধিমত রাজার সম্মান। 

পিকরাজ করিয়াছে মামায় প্রেরণ ॥ 

শুকও আমিছে পাছে, শুন মহারাঁজ। 

বিদিত হুইয়ে নর উচিত যে কাঁজ॥» 
এত শুনি চক্রবাক কহিল হাসিয়।। 

করিয়াছে মূর্খ বক দেশাস্তরে গিয়] ॥ 
শত্তি অনুসারে কাজ শ্বভাব যেমন । 

অকারণে বিপম্বাদ মুখের লক্ষণ ॥ 

বিদ্বান সহত্র লাভ করিবে বর্জন | 
তথাপি কলহ নাহি করে কদাচন ॥ 



হিতোপদেশ ৫৭ 

রাজ! কহিলেন “বৃথা কর তিরস্কার ৷ 
অতীতের জন্য, যাঁর নাহি প্রতিকার ॥ 
উপস্থিত কাধ্যে কর উপায় বিধান ।” 

“একান্তে” বলিল মন্ত্রী যুক্িপ্প্রয়োজন ॥”* 

রাজ। মন্ত্রী সভাতলে রহিল বসিয়ে । 

অপর সকলে গেল অন্যত্র চলিয়ে ॥ 

চক্রবাক কহিলেক “ধারণ আমার । 

বশ্বানঘাতক কোন রাজ-অনুচর ॥ 

পাঠাইয়ে বলাকায় করেছে এ কাজ । 
স্বার্থপর শীচাশয় নাহি যার লাজ ॥ 

বৈদ্ধের নিকটে রোগী আকাজ্িত ধন। 

কুসেবক চাহে প্রভু আসক্ত-ব্যসন ॥” 

রাজা কহিলেন “হক, ইহার কারণ । 
যে হয় পশ্চাতে কর! যাবে নিদ্ধারণ ॥ 

এখন কর্তব্য যাহা কর উপদেশ । 
অযথা কটিলে কাল উপজিবে ক্রেশ ॥৮ 
চক্রবাঁক কহিলেক “মহারাজ তবে। 

অবিলম্বে বৈরিপুরে গুগুচর যাবে ॥ 
তাহাতে জাঁনিব শক্র-যুদ্বআয়োজন । 

জানিতে পারিব সৈন্য-বলই ব। কেমন ॥ 

গুগডচরই একমাত্র নয়ন রাজার । 

দেখিতে পরের রাজ্য, রাজ্য আপনার ॥ 

যে রাজার চর নাই, চক্ষু নাই তারু। 
আত্ম পর রাজ্য তার সবই অন্ধকাব্র ॥ 

৮ 



৫৮ হিতোপদেশ 
বিশ্বস্ত জনৈক সঙ্গে গুগুচর নিবে। 

বৈরীর মন্ত্রণাফল সংগ্রহ করিবে ॥ 
আপনি থাকিয়ে মেথা অতি সংগোপনে । 

পাঠাইবে বার্তী সহ বিশ্বস্ত সে জনে ॥ 
জলে স্থর্লে যেই পাঁরে করিতে গমন । 

গুপ্তচর হইবার যোগ্য দেই জন ॥ 
অতএব মহারাজ দীর্ঘমুখ যাবে । 

অপর বলাকা এক সঙ্গেতে লইবে ॥ 
এ কাধ্য করিতে হবে অতি সাবধানে । 

প্রকাশ না হয় মন্ত্র, অপরে ন। জানে । 

মন্ত্রণা নিক্ষল হয় বহুকর্ণে গেলে । 

এজন্য মন্ত্রণা করে নুপতি সকলে ॥ 

বিশ্বস্ত আঁতীয় সহ, অন্যে নাহি জানে ।৮ 

দ্বারী আগধি নিবেদিল রাজার চরণে ॥ 

“ক্ন্দ্বীপ হতে শুক একটা আলিয়ে। 
আদেশ জানিতে আছে দ্বারে অপেক্ষিয়ে ॥ 

মহারাজ চাহিলেন চক্রবাঁক পানে। 
চক্রবাঁক কহিলেক “গিয়ে বাসস্থানে ॥ 

মুহুর্ত বিশ্রাম তিনি করুণ তথায় । 
রাজার গোচরে শীশ্ব আনিব তাহায় ॥* 

«যে আজ্ঞা” বলিয়ে দ্বারী করিল! প্রস্থান । 

শুকে দেখাইল নিরূপিত বাসস্থান ॥ 
রাঁজা কহিলেন “যুদ্ধ হ'ল উপস্থিত ।” 

মন্ত্রী কহে ণতবু রণ না হয় বিহিত ॥ 



হিতোপদেশ ৫৯ 

সাম দান ভেদ এই উপায়-নিচয়ে | 
করিবে যতন স্তুধী শক্র-পরাজয়ে ॥ 
শক্রজয়ে রণ কভু করেনা স্তথধীর। 

রণক্ষেত্রে না যাইয়ে মকলেই বীর ॥ 
ন। জেনে পরের বল, বল আপনার । 

অজেয় বলিয়া কে না করে অহঙ্কার ॥ 

তথাপি হয়েছে যবে যুদ্ধ মমাগত। 

উপযুক্ত আয়োজন করা সুসঙ্গত ॥ 

বিশেষতঃ চিত্রবর্ণ মহাবলশালা । 

ভবিষ্যৎ অন্ধকার»-ভাবি আমি বলি॥ 

ছুর্গ না সংস্কত প্রভো হয় যত দিনে। 

রাখিতে হইবে শুকে আশ্বীন বচনে ॥৮ 

অনন্তর মহারাজ মারসে ডাকিয়া 

কহিলেন “শীত্র করি সরোবরে গিয়। ॥ 

মধ্যস্থ ভূভাগে কর আহার্ধ্য সঞ্চিত । 

বহুদিন এই স্র ছুর্গ নিরূপিত ॥” 

প্রতিহারী- কহে পুনঃ সভায় প্রবেশি। 

“মেঘবণ নামে কাক সিংহলনিবাশী ॥ 

প্রণমি সপরিবারে রাজার চরণে। 

করিতেছে আঁকিঞ্চন রাজ-দরশনে ॥* 

রাজা কহিলেন “কাক বনুদর্শী জ্ঞানী । 
স্বপক্ষে সংগ্রহ তারে কর ত্বরা আনি |” 

চক্রবাক কহিলেক “কাক স্থছলচর। * 

বন্ছদর্শী বিজ্ঞ তবু রিপুঁসহচর ॥ *. 



হিতোপদেশ 

কে জানে বিপক্ষ তারে করেনি প্রেরণ 

কিরূপে তাহারে তবে করিব গ্রহণ ॥ 

আত্মপক্ষ ছাড়ি যেই পরপক্ষে যাঁয়। 
নীল শিবামত মুঢ় জীবন হারায় ॥” 

করিতে রাজার কৌতুহল নিবাঁরণ। 
করিল] তখন মন্ত্রী বৃত্তান্ত-বর্ণন ॥ 

০/$ ০ 



নীলবর্ণ শ্বগালের কথা৷ 

“চগ্ডরব” নামে শিবা কোন এক বনে । 

আনন্দে করিত বাস আপনার মনে ॥ 

একদ)] তে চগুন্ব ক্ষুধার জ্বালায় । 

নগর-ভিতরে গেল আহার-০চক্টায় ॥ 
সশুগাল দেখিয়া যত সারমেয়-কুল । 
চিশ্কারি ঘেরিয়। তায় করিল আকুল ॥ 

তীক্ষ্ণ দক্তাঘাতে দেহ করে বিদারণ । 

এখণভযে চগুরব করে পলায়ন ॥ 

রজকের গ্রহন এক শিকটে আছিল ।॥ 

দেখিয়ে শ্বগাল ভাঙে প্রবেশ কগিল ॥ 

নীলবণপুণ ন্ডাও আছিল সভ্ভ্িত । 
তাহাতে পড়িয়া নীল হইল রঞ্জিত ॥ 

শুগাল বলিয়ে তভাহে চিনিতে না পারি । 
কুকুরের দল ফিরে গেল তারে ছাড়ি 

চগ্রব পলায়ন করি দুর দেশে। 

লোকালয় ছাড়ি দুর অরণ্যে প্রবেশে ॥ 
হরকণ্চবিষ সম স্থনীল বরণ । 
অপুর্ব এ প্রাণ ভাবি যত পশুগণ ।। 

সিংহ ব্যাত্র ভল্ভু আর ভুরস্ত বারণ । 
ভয়-ব্যাকুলিত চিত্ত করে পলায়ন. 



কহিতে লাগিল ভয়ে না ফুরে বচন। 

কি অন্ভুত পশু হেন না হেরি কখন | 
কোথ! হ'তে এল পশু কত বল ধরে। 

কতই পাহস এর কে বলিতে পারে।। 

অতএব যদি সবে বাচিবারে চাও । 

প্রাণ লয়ে দূর বনে এখনি পালাও ॥ 

শন্তে বলে যার কুল কাধ্য পরাক্রম। 

নাহি থাকে পরিজ্ঞাত কি তার নিয়ম | 

আপন মঙ্গলাকাঙ্কী সুধী যেই জন। 
তাহারে বিশ্বাস কভু করে না কখন ॥। 

চগুরব ভীত ত্রস্ত নেহারি সকলে ॥ 

বিতরি অভয় বাণী পশুগণে বলে। 

অরণ্যনিবামী যত শোন মোর বাণী। 

ভয় নাই কারো কোন করিব না হানি || 

আমায় দেখিবামাত্র ভয়েতে ব্যাকুল । 

কেন দুরে পলাইছে বন্য পশুকুল |” ন 
বিধাত। স্বয়ং মোরে বলেছেন আজি । 

“রাজহীন ক্ষিতিতলে যত পশুরাজি |! 
আমি অভিষেক তোমা করি রাজপদে। 

ভূতলে নামিয়ে পশুপাল নিরাপদে ॥” 

বিধির আদেশে আমি এসেছি এ বনে। 

শামিব শ্বাপদ-রাজ্য ন্যায়ের শাসনে ॥ 

আজি হ'তে পশু মম ছত্রের ছায়ায় । 

নিশ্চিন্তে করিবে বাল শান্তির দোলায় ॥ 



৬৩ 
হয়ত রউডা শশী 

শ্বীপদের রাঁজ৷ আমি “ককুদ্রুম' নাম । 

লভেছি জনম মম গোলোক শ্রীধাম ॥ 

সিংহ ব্যাস্ত ভল্ল, আদি যত পশুগণে । 

শুনিয়ে সে বাণী কহে বিনয় বচনে ॥ 

«প্রভুর সেবাঁয় মোর! প্রস্তত সবাই । 
আদিশ কোন্ বা কাধ্যে কে আমরা যাই ॥ 
নব ভূপতির নব নিদেশে তখন । 

অসাত্য-পদবী পেল কেশরী ভীষণ ॥ 

তাম্বলাধিকারী দন্তী ব্যাত্র শয্যাপাল । 

প্রানাদ-ছুয়ারে ভন্গু হল ছারপাল ॥ 

নিত্য বহু ম্বগ তাঁরা করিয়ে সংহার । 

রাঁজার চরণে আনি দিত উপহার ॥ 

রাজধন্ম পালি রাজ! হত জীবগণ | 

প্রজাগণ-মধ্যে নিজে করিত বণ্টন ॥ 

এইরূপে কতদিনে প্রতাপ তাহার । 

সমস্ত অরণ্া-মধ্যে হইল প্রচার ॥ 

সিংহাদি উত্তম সভ্য ভূপতি পাইয়ে | 
শিবাগণে মভা হ'তে দিল তাড়াইয়ে ॥ 

রাজহস্তে এইরূপে পেয়ে অপমান । 
বিষাদে শৃগাঁলদল হল শ্রিয়মাণ ॥ 
বৃদ্ধ এক শিবা তবে ডাকি জ্ঞাতিগণে ৷ 

কহিলেন «কেন সবে বিরস বদনে ॥ 

সিংহ ব্যাত্র ভন্নু আদি পশু মহাবল | 

চিনিতে না পারি রাজে ভয়েতে বিছ্বল ॥ 



৬৪ হিতোপদেশ 

বর্ণমাত্র হেরি তার! রাজ! বলি মানে । 

করিব কৌশল যাতে সত্য তারা জানে | 
অনীতিজ্ঞ, জ্ঞাতিগণে করেছে গীড়িত । 

তাহার উচিত ফল পাইবে নিশ্চিত ॥ 

সন্ধ্যা-সমাগমে আঙ্গি সকলে মিলিবে | 

রাজার গোচরে গিয়ে আরাব তুলিবে ॥ 

সে রব শুনিয়ে রাজ। জাতীয়-স্বভাবে | 

নিশ্চয় তাহাতে নিজ ক মিশাইবে || 
শার্দীল মে রবে পেয়ে সত্য পরিচয় | 

খণ্ড খণ্ড করিবেক শিব! নীচাঁশয় ||” 

দন্ধটাগমে সেই দিন শৃগালের দল | 
রাজদ্ারে গিয়ে তোলে মহাঁকোলাহল ॥ 

স্বজাতির ক্ধ্বনি শ্রবণমধুর । 

শুনিয়ে রাজার হল আনন্দ প্রচুর ॥ 

পুলকে পুরিত তনু নেত্রে বহে নীর । 

আরম্তিল। পশুরাজ “হোকা” স্বরুচির ॥ 
নিংহ ব্যাত্র মবে শুনি বিস্ময় মানিল | 

ধূর্ত শিবা বলি তারে চিনিতে পারিল ॥ 

বলিল “কি মূর্খ মোরা ক্ষুদ্র এ শুগাল । 

বেঁধেছে মোদের গলে দাঁপত্ব-শ্ুঙ্থল || 
তিলাদ্ধ ইহাকে রাখা নহে ত উচিত । 

এখনি এ ছুষ্টে দণ্ড দাও সমুচিত ॥” 
শুনিয়ে শুগাল যেই যাবে পলাইয়! । 
সিংহাদি বধিল তারে নখে বিদারিয়া ॥ 



হিতোপুরেশ ঠা 
“ম্বভাব ছুরতিক্রম্য, কুকুর কখন । 

ছাঁড়ে কি হ'লেও রাজা, পাছকালেছন ॥৮ 

রাজা কহিলেন “দুর দিংহল হইতে । 
। এমেছে যেহেতু কাক স্বজন সহিতে ॥ 

নিশ্চিন্তে তখন তারে করিতে গ্রহণ । 

না! দেখি বিশেষ কিছু ক্ষতির কারণ ॥” 
মন্ত্রী কহে “গুপ্তচর হয়েছে প্রেরিত ॥ 

ছুর্গও হয়েছে এবে স্থচার সজ্জিত ॥ 

শুক সঙ্গে দেখা এবে কারয়ে তাহায়। 

অবিলম্বে নিজ দেশে করুন বিদাঁয় ॥৮ 

শুক ও বায়ম তবে হইয়া আহুত । 
আমনে বসিয়া, করি শির সমুন্নত । 

“শন হে হিরন্যগর্ভ” শুক সম্ভাঁষিলা ॥ 

“রাজরাজ চিত্রবর্ণ আজ্ঞা জানাইলা । 
জীবনে সম্পদে, যদি থাকে প্রয়োজন । 

নত শিরে লহ মোর চরণে শরণ ॥ 

নতুবা! এ রাজ্য ছাড়ি দুর দেশান্তরে । 

চিন্তহ উপায় শীত বাদ করিবাঁরে ॥% 

শুনিয়ে হিরণ্যগর্ভ কুপিত ভাষায় । 

কহিল “এমন কেহ নাহি কি সভায় ॥ 

যে দেয় এ ছুষ্ট বকে অর্চন্দ্র দিয়ে । 
এ মুহুর্তে সভ1 হ'তে বাহির করিয়ে ॥৮ 

মেঘবর্ণ উঠি লম্ফে কহিল তখন । * 

“আজ্ঞা পেলে দেব, শুকে করিব নিধন ॥৮ 
৯ 



৬৬ 

মন্ত্রী কহিলেক “সাধু, ক্ষাস্ত হও এবে। 

অপ্রিয় এমন কাঁজ করিতে ন! হবে॥ 

প্রবীণ-বিহীন সভ1 সভামধ্যে নয়। 

সে সত্য নহে ত সতা, ছল যাতে রয়॥ 

ছলনাঁর অন্তরালে সত্য যুধিষ্ঠির | 
“অশ্বর্থাম। হত ইতি গজ” বলি ধীর ॥ 

সেই পাপে করেছিল নরক-দর্শন | 
ছলনা আছিল সত্য অসত্য ভীষণ। * 

দূতের কথায় বল কেনা করে মমে। 

আপনি নিকৃষ্ট আর শ্রেষ্ঠ বৈরিজনে ॥ 
দূত যে অবধ্য তাহা চিরন্তন প্রথা । 
স্বাধীন দূতের! তেই কিনা বলে কথা ॥” 
রাজা হইলেন শান্ত বাঁয়স খামিল। 
আসন ছাড়িয়ে শুক প্রস্থান করিল ॥ 

চক্রবাঁক শুকে আনি তুষি মিষ্ট ভাষে। 
স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষি পাঠাইলা দেশে ॥ 
বিদ্ধ্যাচলে গিয়ে শুক প্রণমি রাজায়। 

কহিল “আদিশ প্রভূ যুদ্ধের সজ্জায় ॥ 

কর্পুর রাঁজাঁর দ্বীপ অমরা সদৃশ | 
কিরূপে করিব তার স্বরূপ নির্দেশ ॥৮ 

স্বশিক্ষিত বিজ্ঞজজনে করি আবাহন । 

করিতে মন্ত্রণা৷ রাজা বমিল। তখন ॥ 

জিজ্ঞাসিল। “কহ মবে কি করিতে হবে। 

মর নিশ্চয় তার অন্যথা না হবে ॥” 



হিতোপদেশ ৬৭ 

দূরদর্শী নামে গৃথ্র মন্ত্রী কহে তবে। 
“সমর ব্যসন প্রভু তাহা ন। করিবে ॥ 

সহায় অমাত্য মিত্র অনুরক্ত হলে। 

শত্রুর অমাত্য বন্ধু বিরক্ত থাকিলে । 

সমর করিতে বিধি দেয় স্ধীজন। 

অন্যথ। সমর নাহি করিবে কথন ॥» 

রাজ! কহিলেন “মন্ত্রী, সৈনিক সকল । 
পরীক্ষা করিয়া জান তাহাদের বল॥ 

দৈবজ্ঞ ডাকিয়ে পরে শুভলগ্র শ্থির। 
করিব হইতে যুদ্ধযাত্রায় বাহির ॥৮ 
মন্ত্রী বলে “শক্রবল না দেখে যে জন। 

শক্র-সৈন্য মাঝে যাঁয় করিবারে রণ ॥ 

তীক্ষ অপিধারে সেই করি আলিঙ্গন। 
অচিরে হারায় মূঢ় আপন জীবন ।% 

রাজা! কহিলেন, “শুন, মন্ত্রী বারবার । 

এরূপে উৎসাহ-ভঙ্গ ক'র না আমার ॥ 

বিজয়-আকাঙ্ষী করে যেরপে নরেশ। 

শক্রু-সৈম্য আক্রমণ দাও উপদেশ ।।৮ 
মন্ত্রী কহিলেক “প্রভু করুন শ্রবণ। 

স্বকল ফলিবে মন্ত্র হ'লে সম্পাদন ॥ 

মন্ত্রণা না হয় যদি কার্যে পরিণত। 

স্বধু মন্ত্রণায় ফল না হয় প্রসূৃত ॥ 

প্রয়োগ না হলে স্থধূ ওষধির জ্ঞান এ 
উপশম নাহি করে রোগের নিদান ॥. 



৬৮ 

অলঙ্ঘ্য রাজার আজ্ঞা! তেই নিবেদন । 
করিতেছি, মহারাজ করুন শ্রবণ ॥ 

পর্বত কাঁনন নদী ছুর্গম প্রদেশ। 

যে যে স্থানে সম্ভাবন। আশঙ্কার লেশ ॥ 

মেনাপতি সেনাগণে করিয়ে সজ্জিত | 

মে মকল স্থানে নিজে করিবে চালিত ॥ 

২37 ০ ১ 8 য় 4. 

দৈবজ্ঞ-নিদ্ষ্ট শুভক্ষণে মহারাজ । 

অভিযান করিলেন করি রণ-সাঁজ ॥ 

হিরণ্যগর্ডের সেই গুপ্ত চর আমি। 

জানাইল চিত্রবর্ণ সমর-প্রয়াসী ॥ 
শিবির করেছে আসি মলয়-শেখরে | 

প্রতিক্ষণে প্রয়োজন ছর্গের সংস্কারে ॥ 

ছুর্গসংক্কারের আজ্ঞা কর মহীপাল। 
গৃর্ধ মন্ত্িশ্রেষ্ঠ_মহ! মন্ত্রণাকুশল ॥ 
আরও সংবাদ এক জেনেছি কৌশলে । 
আসিয়াছে গুণগুচর ছুর্গেতে সদলে। 

চক্ররবাক কহে “চর বায়স সম্ভব |” 

রাজা কহিলেন “তাহা অতি অসম্ভব ॥ 

মেঘবর্ণ যদি শক্র-গুপ্তচর হবে। 
তা হইলে, কেন শুকে মারিতে যাইবে ॥ 
বিশেষ বে দিন শুক হেথা এসেছিল। 

রণ্টেৎসাহ সে হতে সে বহু দেখাইল ॥” 



হিতোপদেশ রী 
মন্ত্রী বলে “যদি ইহ! সত্য মানি লই। 
আগন্তকে কিন্তু ভয় করিবে সদাই ॥৮ 
রাঁজা কহিলেন “দেখিয়াছি আগন্তকে । 

হিতৈষীর হিত কাধ্য করিতে অনেকে ॥ 

হিতৈষী হলেও পর পরম বান্ধব । 
বন্ধুও অরাতি যাতে অহিত-উদ্ভব ॥ 

আপনার দেহে জন্মি পীড়া পীড়া দেয়। 

অরণ্যে জনমি শান্তি ওষধি বিলায় ॥ 

ছিল কোন দেশে রাজা নামেতে শুদ্রক। 

বীরবর নামে তাঁর আছিল সেবক ॥ 

অল্পদিন সেবি সাধি স্বামীর কল্যাণ । 

আপন-নন্দনে নিজে দিল বলিদান ॥” 

মন্ত্রী কহে “এ কাহনী শুনিতে বাসনা । 

বিস্তারি কহিয়! রাজা পুরিল1 কামন! ॥ 



বীরবর-কথা! 

সর্বব স্থুলক্ষণযুত শ্রীশুদ্ক অভিহিত 
সার্বভেোম নরপতি ছিল । 

একদ1 হইয়ে যত পান্রমিত্র পরিবুত 
রাজ! সভামগুপে বসিল ॥ 

বহু দৃরদেশীগত শ্বীমানন রাজার সত 

হেনকালে সিংহদছারে আসি । 

কাহিলেক দ্বারপালে “জানাও গে মহীপালে 

আমি তার বেতন-প্রত্যাশা ॥ 

রাজার নন্দন আমি করিব তাহারে স্বামী 

নিবোদও নাম “বীরবর” 1৮ 

বারী তারে সঙ্গে নিয়ে রাজার নিকটে গিয়ে 

সমুদয় করিল গোচর ॥ 

নরপতি [জিজ্ভাসিল “ক চাহ বেতন বল” 

বারবর কহে “নরনাথ ৷ 

স্বর্ণ চারিটী শত প্রতিদিন রীতিমত 

চাহি আমি তোমার সাক্ষাৎ ॥৮ 

ভূপাল কহিল “্ঙ৬ন আছে তব কিবা গুণ 

যাতে এত চাহিতেছ ধন 1” 

কহে বীরবর “এই সর্বস্ব আমার ঘেই 
ছুই বাছু আর এ কৃপাঁণ ॥৮ 



হিতো 
চস কক্স 

ভূপতি শুনিয়ে তারে কহে “তোম। রাখিবাঁরে 

নাহি মোর দেখি প্রয়োজন । 

শুনি বীরবর ধার ভূতলে নাঁমায়ে শির 

মভা হ'তে করিল প্রস্থান ॥ 

তবে রাজমন্ত্রিগণ করে ভূপে নিবেদন 
চারিদিন তরেতে রাজন্ । 

যাচিত কাঞ্চন দিয়ে বীরবরে নিয়োগিয়ে 

দেখ তার ক্ষমত! কেমন ॥ 

রাজমান্ত্রগণ-বাণী শুনিয়া সে নৃপমণি 

বীরবরে করিয়ে আহ্বান | 

তান্বুল প্রসাদ দিয়! মিষউটভাষে সন্তোষিয়! 
দৈনিক বেতন টৈল। দান ॥ 

সে কাঞ্চন বীরবর করিয়ে অর্ধেক তার 

দেবভা-ব্রাঙ্মণে দিল! দান । 

রহিল অর্ধেক যাহা অদ্ধেক করিয়ে তাহা 

দীন-ছুখী করিলেক ত্রাণ ॥ 

অবশিষ্ট ধন দিয়া নিজ ভোগ্য মিলাইয়! 
দিবা নিশি রাজার ছুয়ারে । 

শাণিত কৃপাঁণ করে রাজপুরী রক্ষা! করে 

বাজ। সব গোপনে নেহারে ॥ 

কৃষ্ণ চতুর্দশী-নিশি ঘোর অঞ্ধকারে মিশি 
স্থষ্টি যেন পাইয়াছে লয় । 

নাহি সাড়। শব্দ-লেশ পরিলে একটি, কেশ 
গন] যায় শব্ধ মনে হয় ॥।  . 

৭১ 



করুণ ভ্রন্দন-ধ্বশি ভূপাল সহম! শুনি 

জিজ্ঞাসিলা কে জাগে ছুয়ারে। 

বীরবর কহে স্বামী দ্বারদেশে আছি আমি 
কি আদেশ করহ আমারে ॥ 

ভূপতি কহিল “শুন কে ওই স্থুদূরে যেন 
করিতেছে করুণ রোদন । 

যাও তবরা এস জেনে, কে কোথায় কি কারণে 

এ নিশিথে করিছে ক্রন্দন ॥” 

অমনি “যে আজ্ঞা” বলে, বীরবর গেল চলে 

নরপতি ভাবে মনে মনে। 

এ ভীষণ অন্ধকারে একাকী সন্ধান-তরে 

পাঠাইন্ু রাজার নন্দনে ॥ 
অন্যায় করেছি কন্মা এ নহে রাজার ধন্ম 

আমিও যাইব তার তরে। 
দেখিব কোথায় কেন,কে এ নিশিথে হেন 

ভামিতেছে ছুখের সাগরে ॥ 

ভূপতি কৃপাণ নিয়ে পুরী হতে বাহিরিয়ে 
অনুপারি রোদনের ধ্বনি । 

দয়ার সাগর বীর ভের্দি সে অন্ধ তিমির 

ভৃত্য তরে চলিলা আপনি ॥ 

বীরবর আজ্ঞা পেয়ে নগর বাহিরে গিয়ে, 

দেখে এক পরম। রূপমী 

অশ্রুসিক্ত চাঁরুবেশ জলদ-নিন্দিত কেশ 

রতুমণি-ডামিত ষোড়শী ॥ 
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জিজ্ঞামিল বীরবর “এক হেতু রোদন কর 
কেবা তুমি কোথায় নিবাম |” 

শূদ্রকের রাঁজলক্ষমী আমি'পেই বিশালাঙ্ষী”_ 
কহিল ছাড়িয়। দীর্ঘশ্বাম ॥ 

শূদ্রেকের ভূজচ্ছায়ে আনন্দ পুরিত হিয়ে 
এতদিন করেছি বিশ্রাম । 

দেবার হয়েছে কোপ স্ত্খ সে পেয়েছে লোপ 

শুদ্রক ছাড়িবে ইহ ধাম ॥ 
আজি হতে তিন দিন ভূপতি জীবন-হীন 

চির-তরে মুদিবে নয়ন । 

ছাড়বে এ অভাগিনী রাজপুরী অনাথিনী 
তাই হেথ! করিছি রোদন ॥৮ 

বীরবর করজোড়ে কহিল “মা, রাজপুরে 

কি করিলে থাটিবে অচলা ? 

হয়েছি বিকল-চিন্তু বল কি সে প্রায়শ্চিস্ত 

যাতে মাগে। রহিবে কমল! 1৮ 

কমলা কহিলা তাঁয় “আছে শুধু এক উপায় 

যদি পার করিতে সাধন । 

বন্রশ লক্ষণযুত তব শক্তিধর স্তরত 

নিজে তার মস্তক-চ্ছেদন || 

পার যদি করিবারে ভগবতী তুষিবারে 

সর্ব-মঙ্গলার বেদীতলে । 

চির সখী হব আমি শতায়ু তোমার স্বামী 
আজীবন রহিবে কুশলে ॥1৮ 

১০ 
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দেবী অন্তহিতা হল বীরবর গৃহে গেল 
জাগাইল গৃহিণী কুমারে। 

আছিল নিদ্রার কোলে শাধিত শান্তির দোলে 

উঠিয়া বিল শয্যোপরে ॥ 

লক্ষবীর বচন বীর কহে বীরবর ধীর 

ধীরে ধীরে তাঁদের গোচরে । 

শুনিয়ে আনন্দযুত কহে শক্তিধর শ্রত 

আপন জনক কীরবরে ॥ 

“ধল)। আমি যাঁর প্রাণ স্বামা রাজ্য পরিন্রাণ 

করিবারে হইবে নিয়োগ । 

বল পিতঃ তবে আর বিলম্ব কত আমার 

এ জীবন হইতে বিয়োগ ॥ 

এ ক্ষুদ্র নশ্বর দেহ এক দিন নিঃসন্দেহ 
ক্ষিতি হতে হইবে বিলয় । 

তা হলেকি আছে আর. আনন্দ বল অপার 

এ কাঁধ্যে হইতে তনুক্ষয় ॥ 

পরহিতে বিজ্ঞ যেই দিবে প্রাণধন । 

স্বকাজে ত্যজিবে যবে নিয়ত নিধন ॥”৮ 

বীরবর-অদ্ধাঙ্গিনী শুনি রাজলম্মী-বাণী 

কছিলেন শুন মতিমান্। 

আমাদের কুলোচিত নাহি হয় অনুষ্ঠিত 
যদি এই কর্তবা মহান্ ॥ 

যদি হয়ে অনুচর বল নাথ ম্ৃধীবর 

, না রাখিলে প্রভুর পরাণ । 
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তা হলে যে প্রতিদিন লইতেছি রাঁজ-খণ 

কিসে তার হবে প্রতিদান £” 

এইরূপ আলোচনা করি তাঁরা তিনজন' 

চলিলা সে নিশার তিমিরে। 

স্ত্রী-পুত্র লইয়ে ধীর আসিল মে মহাবীর 
সর্ববমঙ্গলার শ্রীমন্দিরে ॥ 

ভকতি-পুরিত হৃদে সর্বমঙ্গলার পদে 

পুজা! করি ঢালি অশ্ুধার | 

নিবেদিল৷ বীরবর “দাসে মা করুণ। কর 

“ভয় হক” শুদ্ক রাজার । 

এই লও উপহার,” বলি তুলি তরবার 

কাটিলা সে শক্তিধর-শির | 

নির্ধবেদ জাগিল প্রাণে চাহি ছিন্ন শির পানে 

নন্দনের রঞ্জিত রুধির | 

ভাঁবিলা ঘষে রাঁজধণ লইয়াছি যে ক দিন 
পরিশোধ করিলাম তার । 

পুত্রহীন প্রাণ নিয়ে কি আর ফল বাচিয়ে 
শুধু বন্ধা বিড়ম্বনা ভার । 

এত ভাবি বীরবর শিরশ্ছেদ আপনার 

করিলেক আপন কপাণে। 

গ্বামী-পুত্রহীনা সতা নেহারি নিজ-ছুগতি, 
প্রাণ দিল। স্বামীর চরণে ॥ 

মহারাজ সংগোপনে সবিম্ময়ে স্বনয়নে 

হেরিলা এ অদ্ভুত ঘটন। . 7 
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শুনিলা আমুল যত যে যেখানে যেই মত, 

করেছিল যেই আলাপন ॥ 
ভাঁবিলা আমার মত ক্ষুদ্রীব কত শত 

জনমিয়ে পেতেছে নিধন । 

বীরবর মত হয় মহাপ্রাণী এ ধরায়ে 

হয় নাই হবে না কখন॥ 
এ মহাপুরুষ যবে বিলুপ্ত হইল ভবে 

ছড়ি গেল এ রাঙ্ আমার । 

কিবা আর প্রয়োজন দিয়ে মোর রাজ্যধন, 

বার বিনে মকলি মিছার ॥ 

মহাছুঃখে মহারাজ মহাভযঙ্কর কাঁজ 

করিবাঁরে করিল মনন । 

কাঁটিবারে করি স্মির মুকুট-মণ্ডিত শির 

তুলিলা মে ভীমণ কৃপাণ ॥ 

সহস। করুণাময়ী . সকল মঙ্গলময়ী 

মহার।গে দিলেন দর্শন । 

কহিলেন ধরি কর রাখ বম তরবার 

কেন মিছে ত্যজিবে জীবন ॥ 

আরজ আমি তব প্রতি প্রসন্ন হয়েছি অতি 

রাজ্যনাশ-শঙ্কা নাহি আর |” 

সাঞ্টাঙ্গে প্রণাম করে মহারাজ করজোড়ে 

কহিলেন “শুন মা আমার ॥ 

নাহি চাহি রাজ্যধন জীবনে কি প্রয়োজন 

যদ মোরে করহু করুণ।। 



বাঁচাও সন্থতদার রাজপুত্র বীরবর 
দিয়ে সেই করুণার কণা ॥৮ 

কহিলেন ভগবততী “শুন পুত্র তব প্রতি 
তোমার এ অনুচর-স্সেভে। 

প্রীত হয়ে স্থৃতদ।র বাঁচাইব বীরবর 
জয়ী হও ফিরে যাও গুছে ॥% 

বীরবর সঞ্ভীবিত হইয়ে সদারস্ত্রত 

নিজগ্ৃহে আনন্দে ফিবিলা । 

মহীরাঁজ ত্বরান্বিত তাহাদের অলক্ষিত 

অন্তঃপুরে গ্রবেশ করিলা ॥ 

প্রভাতে পুরীর দ্বারে বীরবর অসি করে 
মহারাজ করিলা আহ্বান । 

জিজ্ঞামিলা “কে মেধনা শুনি যার রুতধ্বনি 

গিয়েছিল করিতে সন্ধান ॥৮ 

বারধর উন্তরিল “মে রমণা কে যে ছিল 

অক্ষম করিতে নিবেদন । 

আমারে হেরিল যেই অদৃশ্ঠা হইল! মেই 
নাহি জানি রোদন-কারণ ॥” 

শুনি মহারাজ মনে ভাবিলেন কত গুণে 

ভূষিত এ পুরুষপ্রধান। 

উদ্দার বিনয়ী বীর আত্মঙ্লীঘা-হীন ধীর 
সবই মহাপুরুষ লক্ষণ ॥ 

প্রত্যুষেতে মহারাজ শিপুর্ণ সভামাঝ 
বিবরিয়ে সব বিবরণ। 

৭৭ 



৮ হিতোপদেশ 
প্রীতি-গ্রফুল্ল অন্তরে প্রদানিলা বীরবরে 

কর্ণাটের রাজসিংহাসন ॥ 
আগন্তক বলি নহে বৈরি সে বিষম। 
আগন্তক-মধ্যে আছে উত্তম অধম ॥ 

মন্ত্রী কহে “একে যাহ! পায় ভাগ্যবলে | 
আমিও নিশ্চয় তাহা পাব অবহেলে ॥ 

এরুপ ভাবনা কভু নহেত সঙ্গত। 

ভিক্ষু বধি ্ষৌরকার হইল নিহত ॥৮ 
হংসরাজ জিজ্ঞীসিল! বৃতান্ত “ ইহার । 
চক্রবাক কহিলেক করিয়া বিস্তার ॥ 

২৪91৮ 
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ভিক্ষু-ক্ষৌরকার 

বৈকুণ্-বৈভব-নিন্দী অযোধ্যানগরে ॥ 
চুড়াষণি নামে এক ক্ষত্র বাস করে ॥ 
বহু আরাধনা করে সেই ধনাশায় | 

ভগবান্ ভূতনাথে ঘোর তপাস্ঠায় ৷ 

তপশ্1-প্রন্ভাবে ক্ষত্র নিম্পাপ হইল । 
শিবাজ্ঞ!। কুবের তারে স্বপ্প দেখা ইলা । 

“আজিকে প্রত্যষে ক্ষোর সমাধা করিবে 
যস্রিহস্তে গৃহদ্বারে গোপনে রহিবে ॥ 
আমিবে ভিক্ষুক যেই প্রথমে প্রাঙ্গণে ৷ 
নির্দয় প্রহারে ভারে বধিবে জীবনে ॥ 

তদ্দণ্ডে ভিক্ষু ০সই হবে পরিণত । 
কষিত কাঞ্চন-ভাশু কাঞ্চন-পুরিত ॥ 

মিটায়ে সকল সাধ মনের মতন । 

করিতৈ পারিবে স্রখে জীবন-যাপন ॥৮ 

চুড়ামণি কুবেরের আদেশ পালিল । 
স্বপনে যা দেখেছিল সকলি ঘটিল ॥ 
ন্ষৌরকার্ধে এসেছিল যেই ন্ষৌোরকার 1 
ভাবিল বিস্ময়ে হেরি অদ্ভুত ব্যাপার ॥ 
এই কি উপায় ধন লভিবার তবে ॥ 

আমিও এরূপ কেন না করি স্বরে ॥ 



৮০ 

তদবধি প্রতিদিন সেই ক্ষৌর-কার। 

প্রত্যুষেতে নখচুল কাটি আপনার ॥ 
যষ্টিহস্তে সংগোপনে ভিক্ষু-অপেক্ষায় | 
রহিক্র ছুয়ারে মুর্খ ধনের আশায় ॥ 

এক দিন অভীপ্নিত ভিক্ষুকে পাইয়া । 
যষ্টির আঘাতে তায় ফেলিল মারিয়া! ॥ 
রাজপুরুষেরা পরে করি আক্রমণ 

নরহত্যা অপরাধে লইল জীবন ॥ 

“এসবে কহেন রাজ “নাহি প্রয়োজন । 

এখন কর্তব্য যাহা! কর নিরূপণ ॥ 
শিবির করিয়ে পিক মলয়-শেখরে | 

কর্তব্য করিতে স্থির হইবে সত্বরে ॥% 
মন্ত্রী কহছিলেক “দেব গুপ্তচর-মুখে । 

শুনিয়াছি চিত্রবর্ণ সকল লমুখে ॥ 

করিয়াছে অপমান বিজ্ঞ মন্থিবরে | 

স্থমন্ত্রণা যত তার অনাদর করে॥ 

হিতাহিত জ্ঞান-শুন্য হবে সে নিশ্চয় । 

অনায়াসে দেব-হস্তে পাবে পরাজয় ॥ 

চিত্রবর্ণ না করিতে ছুর্গগাক্রমণ | 

সসৈন্যে সারম আদি সেনাপতিগণ । 
গিরি নদী বনপথে করুক বিলাস। 
অহোরাইত্র পিকসৈন্য লাগাইয়া! ত্রা ॥ 
হিরণ্যগর্ভের সেন! সেনাপতিগণ । 

বলপিক সৈন্য সবে করিল নিধন ॥ 



হিতোপদেশ ৮১ 

চিন্রবণ জিজ্ঞাসিল! বিষ অন্তরে । 

দুরদশী মহাজ্ঞানী গৃধ মন্ত্রিবরে ॥ 
«কেন এত উদাসীন এ. উপেক্ষা! কেন £ 

গুরুতর অপরাধ করিয়াছি কোন ॥ 

সম্পদ লভে সে, যেই কার্যে স্্কুশল। 
স্থপথাআহারী পায় স্বাস্থ্য স্ববিমল ॥ 

উদ্যোগী পুরুষ পায় বিদ্যা অনুপম |: 
ধম অর্থ যশ লাভে বিনয়ী সক্ষম ॥৮ 
গৃপ্ধ কহে “মহারাজ করি নিবেদন । 

রাজা যদি নিজে অজ্ঞ অবিদ্ধান্ হন ॥ 

পারেন লভিতে ধরি বিজ্ঞ স্রধীজন । 

সরস্তীরে তরুনম সৌন্দধ্য মোহন ॥ 
সেনার উৎতমাহে মাতি করিয়ে সাহন। 

অবহেলা করেছেন মম উপদেশ ॥ 

বলেছেন আমায় ষে কঠোর বচন। 

করুন ছুর্নীতিফল সম্ভোগ এখন ॥ 
নতুবা কৌমুদী-শুভ্রা শ্রনীতিকথায় । 
কেন ঢাঁকিবেন ছুর্ববচন উক্কায় ॥ 
শাস্ত্রে কি করিবে স্বীয় বুদ্ধি নাই যার। 

দর্পণে অন্ধের কিবা করে উপকার ॥ 

বলিনি তখন কিছু ভাবি এ সকলি।” 

রাজা কহিলেন হয়ে কৃতবদ্ধাঞ্জলি ॥ 

“অপরাধ করিয়াছি তাতে ক্ষমা চাই। 
কর যাতে সৈন্যমহ বিদ্ধো ফিরে যাই ॥ 

১১ | 



৮৭ হিতোপদেশ 

গৃথধ ভাবিলেক মনে এখন ইহার। 
উচিত বিধান কর! যোগ্য প্রতিকার ॥ 

ভূপতি দেবতা গুরু গাভী ও ত্রান্ধণ। 
রোগী ও বালকে ক্রোধ যুক্ত সম্বরণ ॥ 

হাসিয়া কহিল! তবে মন্ত্রী মতিমান্। 

“ভয় নাই মহারাজ, কর অবধান || ককচন্ শর্বক 

শক্রমনোগত ভাব নিশ্চয় জানিতে । 

ভগ্নসৈন্য পুনরায় যৌজনা করিতে ॥ 
কার্য্েতে স্তমন্ত্রিবুদ্ধি হয় শপ্রকাশ। 
বৈদ্য-বুদ্ধি ব্যক্ত করি সন্গিপাত নাশ ॥ 
প্রভুর প্রতাপে শক্র-ছুর্গ বিচণিয়]। 
প্রভুর প্রতাপ কীর্তি অক্ষুণ্ন রাখিয়া || 
জয়োল্লাসে পুরি দিক লইব সকলে । 
অল্পদিনে মহারাজ পুনঃ বিন্ধ্যাচলে ॥1৮ 

রাজ! কহিলেন এমন্ত্রী অল্প সৈন্য এবে। 

বল তবে এ সকল কিরূপে সাধিবে |” 

মন্ত্রী কহে “দীর্ঘসূত্রী না হলে রাজন্। 
অবশ্য বিজয় তব হইবে সাধন ॥ 

অবরোধ করিবারে শক্র-ছুর্গ-দার। 

সত্বরে আদেশ প্রভু করুন্ প্রচার ||” 

এদিকে হিরণ্যগর্ড রাজার সন্মুখ | 

নিবেদিল আমি ত্বরা! চর দীর্ঘমুখ ॥ 

"মন্ত্রী উপদেশে অল্পমাত্র সৈন্য নিয়ে । 

দুর্গ অবরোধ পিক করিবে আসিয়ে ॥৮ 



হিতো 
০. ০০০০ 

ংসরাজ কহিলেন “সর্বজ্ঞ স্থধীর ? 

আসম্ম সমরে কর কর্তব্য স্থস্থির ॥৮ 

“সৈম্যগণ মাঝে' কহে মন্ত্রী জ্ঞানবান্। 
“করুন যোগ্যতামত স্বর্ণমুদ্রা দান ॥৮ 

ইতিমধ্যে মেঘবর্ণ প্রণাম করিয়ে ৷ 
কহিল “বিপক্ষ-সৈন্) ছুয়ারে আসিয়ে ॥ 

যুদ্ধ করিবারে সবে করিছে আহ্বান। 

কপা করি দামে কর আদেশ প্রদান ॥ 

দ্বার খুলি শকত্রগণে বিক্রম দেখাই । 

মহারাজ অনুকম্পা-খণ-মুক্ত পাই ॥% 

চক্রবাক কহিলেক “নাহি প্রয়োজন । 

দেখাতে তোমার বীধ্য সাহম এখন ॥ 

বাহিরে করিলে রণ রুদ্ধ করি দ্বার। 

আশ্রয় লইনু কেন ছুর্গের মাঝার ॥% 
বায়স কহিল .“দেব, আপন-নয়নে | 

প্রত্যক্ষ করুন মোর পরাক্রম রণে 1” 

ফলেতে সকলে মিলে ছুর্গদ্বার খুলি । 

মহাঁযুদ্ধ করিলেক ম্বৃত্যুভয় ভুলি ॥ 

প্রত্যুষনে মন্ত্রীরে কহিলেন পিকরাজ | 

“করিতে প্রতিজ্ঞ। রঙ্গ! হবে তাত আজ ॥” 

গু কহিলেক “দেব শক্তি-অনুসারে। 

করিব তন আজি বাক্য রাখিবারে ॥৮ 

মনি অনুচ্চকগ্ে রাজার করণে । , 

কহিল! উপায় যাহা বিধানিষে রণে।। 



৮৪. 

পরদিন না হইতে অরুণ উদয়। 

ছর্গের প্রাকার বেছি হল রণময় ॥ 
বায়সেরা হুর্গমধ্যে সবে এককালে । 

অগ্নি লাগাইয়া! দিল প্রতি গুহচালে ॥ 
“ছুর্গ অধিকৃত” শুনি ভীম কোলাহল । 

হেরিয়ে সকল গুহে শ্রলম্ত অনল || 

রাজহংস-মেনা! আর হুর্গবাদিগণ। 

হদনীরে প্রবেশিল রাখিতে জীবন ॥ 

ত্বরিত গমনে হংন অক্ষম চরণ । 

পিকসেনাপতি তায় করিল বেষ্টন ॥ 

হংস-সেনাপতি সঙ্গে সারস আছিল। 

হুংসরাঁজ সম্বোধিয়ে তাহারে কহিল ॥ 

«কেন সেনাপতি কর মৃত্যু আলিঙ্গন । 

সক্ষম এখনও তুমি করিতে গমন 11” 

প্রবেশিতে হদজলে দ্রুত পদে যাও । 

শক্রুহস্ত হ'তে নিজ জীবন বাচাঁও ॥৮ 
“চলে না চরণ মোর মরিতে হইবে । 

মন্ত্রী সর্ববজ্জেরে গিয়ে সব জাঁনাইবে | 
জিজ্ঞানা করিয়ে তার সম্মতি লইও | 

চুড়ামণি পুত্রে মম সিংহাসন দিও ॥৮ 

সারন কহিল “দেব এ হেন বচন। 

হ্ধদি বিদারক তাই বল না কখন ॥ 

রবিশশী আকাশেতে জ্বলে যত দিন। 

রহিবে বিজয়ী ভবে দেব, তত দিন। 



হিতোঁপদেশ ৮৫ 

ছুর্গরক্ষা ভার ছিল আমায় অর্পিত । 

আহ্থক অরাতি মম শোণিতে রঞ্জিত ॥| 

দাতা গুণগ্রাহী আর ক্ষমাপরায়ণ। 

হেন প্রভূ দাঁস-ভাগ্যে মিলে কদাচন ॥” 

রাজ! বলিলেন “গ্রভৃ এছেন হছুলভ। 

সৎকুল কনম্মঠ, বাধ্য ভৃত্য শ্তরছুল্ভ ॥৮ 

পরে পিক-সেনাপতি কুক্কুট আসিয়া। 

আক্রমিল হংসে দেহ নখরে বিধিয়া ॥ 

সারস প্রবেশি মধ্যে দেহ অন্তরালে । 

আবরি রাজায় দিল নিক্ষেপি সলিলে ॥ 

কুক্ধুট, সারস তীক্ষ চঞ্চুর প্রহারে । 
ত্যজিল জীবন জজ্জরিত কলেবরে ॥ 

বহুপক্ষী মিলি তবে মারদে বধিল। 

চিত্রবর্ণ সৈম্যসহ ছুর্গে প্রবেশিল ॥ 

ছু্গস্থ সামগ্রী যত সংগ্রহ করিয়া। 
ভৃত্যক্কন্ধে স্বন্ধাবারে দিল পাঠাইয়! ॥ 

বন্দি জয়ধ্বনি-পুর্ণ করিল গগন ৷ 

আনন্দে ময়ুররাজ ফিরিল। ভবন ॥ 



নৃপ-বানর-রাক্ষসাদি-কথ। 

চত্দরনামে নৃপাতির বাস কোন দেশে । 

পুষিগ্ বানরযুখ খেয়ালের বশে ॥ 
আনন্দে স্বহস্তে নুপ €সই কপিগণ । 
পঞ্চ ব্যঞজনেতে নিত্য করাত ভোজন ॥ 

যুখপতি ঘুথমাঁকঝে ছিল তেই জন। 
সর্ববশান্সে হপশ্ডিত অতীব স্বজন ॥ 

মেষযুগ্ম ছিল তখা কত্রিত বহন । 

পৃষ্ঠেতে করিয়া শি রাজার নন্দন ॥ 
তার মধ্যে এক মেষ জিহ্বার লালসে । 

প্রবেশিত প্রতিদিন ব্রাজমহানসে ॥ 

যা পেত আহাধ্য কিছু খাইত সকলি 
পাচকের ক্রোধ তাতে উঠিত উছলি ॥ 
স্ব কিম্বা কাংস্যপাত্র জ্বলজ্ত উন্ধন । 

যা পেত সম্মুখে তুলি ম্ববর্িত তখন ॥ 

ভ' দেখি বানবরাজ ভাবে মনে মনে। 

এই যে মেষের ছন্দ পাচকের সনে ॥ 

উপজিবে ইখে হেরি বিষময় ফল । 
ফলেতে হইবে ধ্বংস বানরের দল ॥। 
দ্ঠকাত্ে যবে হমেষে তাড়ায় পাচক ॥ 

তমেষরো তে ধরে যঙ্গি সআ্বলভ্ভড পাবকি ॥ 
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জ্বলন্ত সে মেষ যদি অশ্বশালে ধায়। 

তূণ কাত্ঠে ধরে অগ্নি অশ্ব পুরে যায়॥ 
বানরের বসা সেই অশ্বক্ষত স্থানে । 

উত্তম ওষধি বলি শাস্ত্রেতে বাথানে ॥ 

নিশ্চয় হইবে তবে কপিকুল-ক্ষয়। 
আরোগ্য করিত যত দগ্ধ রাজ-হয় ॥ 

বিচার করিয়ে মনে কপি-যুখপতি ৷ 
বানর সকলে ডাকি কহিল স্ত্মতি ॥ 

“যে গুছে কলহ নিত্য হয় অকারণ। 

বাচিতে বামন! যার ত্যজে সে ভবন ॥ 

অতএব চল সবে গভীর কানন । 
না হইতে সকলের মংহার-সাধন ॥” 

গর্ব্বিত মর্কট সবে শুনিয়ে সে বাণী। 

পরিহাস করি কহে যৌবন বাখানি ॥ 
«“আননে দশন, নাই, লালা ঝরে গালে । 
বুদ্ধি না জুয়ায় হেন বৃদ্ধ আর বালে ॥ 

রাজার প্রাপাদে থাকি পরম আদরে । 

রাজভোগ পাই নিত্য রাজার স্বকরে ॥ 
এই স্বর্গম্থখ ছাড়ি কার লয় মনে। 
কটু তিক্ত ফল খেয়ে বাঁচিতে কাননে ॥৮ 
সাশ্রআখি কহে কপিপতি গুণধাম। 

“জান না অবোধ এই স্থখ-পরিণাম । 
দেখিব না কুলক্ষয় আপন-নয়নে । 

অগ্চই এ রাজ্য ত্যজি প্রবেশিব বুনে ॥” 



হিতোপদেশ 
০ 

কপিশ্রেষ্ঠ বনে গেলে কিছুদিন পরে । 
প্রবেশিল মেষ পাকশালার ভিতরে ॥ 

পাচক হইয়া! তাতে বিষম কুপিত। 
প্রহারিল মেষে দিয়ে কান্ঠ প্রজ্বলিত ॥ 

জুলিয়া উঠিল বহি রোমরাশি ধরি। 

প্রাণ লয়ে দৌড়ে মেষ আর্তনাদ করি। 
প্রবেশিয়া অশ্বশালে যায় গড়াগড়ি । 

জ্বলিল সে অশ্বশাল! তৃণকান্ঠে ধরি ॥ 
ছুটিল তুরঙ্গরাজি ছিন্ন করি পাশ। 
দগ্ধ অস্থি দেহ সবে লাগাইয়ে ত্রাম ॥ 
বৈগ্ত ডাকি মহারাজ করুণ ভাষায় । 
কহেন “সারিবে বাজি, কি আছে উপায় ॥৮ 

বৈদ্ধ কহে “বহিদাহ-ক্ষত হয়-দেছে । 
লাগাইলে কপিমেধ সারিবে সপ্তাহে ॥৮ 
অনুচরগণ তবে রাজার আদেশে । 

বিবিধ আয়ুধে কপি মবংশে বিনাশে ॥ 

যুখাধিপ জানি সেই স্ববংশ-নিধন । 
নিরাহারে বনে বনে করিত ভ্রমণ ॥ 

ভাবিত নে নৃপাধমে কিরূপে বধিবে। 

কপি-বংশ বিনাশের প্রতিদান দিবে ॥ 

যুখাধিপ হেনমতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ৷ 

তরুগুল্ম অন্তরালে পাইল দেখিতে ॥ 
বিরূচ-কমল-শোভী এক সরোবর । 

স্ফ্টিক-নিশ্দল নীর অতি মনোহর ॥ 



হিতোপদেশ ৮৯ 
তি 

পিপাপায় শুক্ষকণ জলপান আশে । 
সত্বরে আসিল কপি মরসীর পাশে ॥ 

হেরিল পদাঙ্ক বহু জল-প্রবেশের ৷ 

পদচিহ্ন ম। দেখিতে পেল নিগমের ॥ 

ভাবিল কুম্তীর আছে সরোৌবর-নীরে । 

করিব সলিল পান বদি সরোতীরে ॥ 

ম্বণাল ভাঙ্ষিয়া নল করিল নিম্মাণ। 

তীরে বসি নলযোগে আরম্তিল পান ॥ 

উত্তাল তরঙ্গ নীরে সহসা উঠিল । 

অচিরে ভীনণ এক রক্ষ দেখ। দিল ॥ 

মহামূল্য রত্রমালা কে সুশোভিত । 
কহিল “কগীশ, তোমা হইয়াছি প্রীত। 

আমার আলয় এই সরসী-নলিলে । 

ছুরদ্ধির বাশে জাব আমিয়] নামিলে ॥ 
আনান্দে উদরে' পুরি বধায়ে পরাণ । 

তব বুদ্ধিবলে তুমি পাইয়া ভ্রাণ ॥ 

চতুর তোমার মত আর দেখি নাই। 

আহ্লাদে তোমায় দিব চাঁহিবে যা তাই ॥” 

কপিগুরু জিজ্ঞাদিল “বল ত কেমন। 

শএকতি তোমার আছে করিতে ভোজন %” 

রাক্ষন কহিল, “শুন জলের বাহিরে । 

শিবা হতে পাই ভয়, কিন্তু পেলে নীরে ॥ 

দ[কুণ জঠর-জ্বাল। নিবারণ তরে। * 

লক্ষ লর্ম জীবে পার পুরিতে উদঘ্ে 11৮ 
১২ 



হিতোপদেশ 

গুনিয়ে কগীন্র কহে “শুন রক্ষোনাথ | - 

মনোনাদ আছে কোন ভুপতির সাথ ।। 

যদি মোরে দিতে পার তব রত্রমাল]। 

ভুলায়ে মবংশে আনি নপে দিব ডালা ॥৮ 

রাক্ষন কহিল “মালা এই তবে লও। 

সবংশে রাঁজায় আনি আবলন্বে দাঁও 11” 

আনন্দে কপীশ সেই রতুহার নিয়ে । 

রাজার নিকট হল উপনীত থিয়ে।! 

তপুন-কিরণ-নিন্দী হেরি কঙ্টহাঁর | 

উপজিল ভুপতির নিস্ময় অপার ॥ 

কহিল “এ হার কপি পাইলে কোথায় ।” 

উত্তরে কপীশ নমি কহিল তাহায় ॥ 

“আছে এক মহারণ্যে গুপ্ত সরোবর । 

কুবের-নিম্মিত সর অতি মনোহর ॥ 

রবিবারে শ্পাকালে কোলন ভাগ্বান্ । 

পারে ঘদি করিতে সে সরোশীরে ম্লান ॥ 

কুবের-প্রসপাদে হয় অনায়ামে তার। 

দেবের ছুলশ লাভ হেন কগহাঁর ॥৮ 

শুনি নরবর কহে পুলকিত মনে । 

“পরিজন সহ আমি যাইব সে বাশ ॥” 

তবে রাঁজ। ভূত্যামাত্য সহ পরিজন । 

সরপীর অভিমুখে করিল গমন ॥ 

গাঁপন দোলায় রাজ। মহানণন্দে তোঁলে। 

1৫ ধায় কপি আপনার কোলে ॥ 
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আস, পপর 

তাই তোঁম। তৃষ্ণজাদেবি, করি নমস্কার । 

এ জগতে নাই কিছু অসাধ্য তোমার ॥ 
বিত্তশালী যেই সেও হেরি তব বলে। 
করে অপকন্মা, যায় স্থহুর্গম স্থলে ॥ 

এ জগতে তৃষ্ণাদেবি তোমার মায়ায় । 

শত যার আছে সেও সহজ্রেক চায় ॥ 

সহী পাইতে লক্ষ করে অভিলাষ । 

লক্ষপতি চাহে রাজ্য রাজ! স্ব্গবাস ॥ 

কতদিনে লরোবর-কুলে উপনীত । 
হইল সদলে রাজ! কপির সহিত ॥ 

কপি বলে “মহারাজ, তব পরিজন।। 

অনুচর মহ হক একদা মগন ॥ 

আমি তোমা মহ পরে প্রবেশি মলিলে। 

দেখাইব যেখা যত রত্বমাল। মিলে ॥৮ 

রাজার আদেশে সবে হল নিমগন | 

ফিরিয়া না উঠে কেহ গেল বন্ুক্ষণ ॥ 

ডূপতি হইয়] ব্যস্ত কারণ জিজ্ঞাসে। 

বৃক্ষে চড়ি কপি কহে রাজার সকাশে ॥ 

“ছুষ্১ নরাধম রাজা সমূলে শিশ্মুল । 

অকারণে করিয়াছ তুমি মম কুল॥ 

এতদিনে প্রতিশোধ লইনু তাহার । 

তুমি অন্নদাতা তেই সৌভাগ্য তোমার ॥ 
এই সরোবর-জলে রাক্ষল ছুম্জতি | * 
খেয়েছে তোমার সব মহিল'- সন্তর্তি 
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তুমি এবে প্রাণলয়ে কর পলায়ন। 

প্রভূ ছিলে তাই তব রাখিনু জীবন ॥ 

করিয়াছ কুলক্ষ তুমি যে আমার । 

আমিও বিনাশ কুল করিনু তোমার 1” 



এ 










